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INTRODUÇÃO

1 - PROPÓSITO
Este documento tem o propósito de consolidar, em uma única publicação, o detalhamento das

Normas da Autoridade Marí ma  (NORMAM), ajustando-se às peculiaridades locais das áreas de
jurisdição  da  Capitania  dos  Portos  de  Macaé  e  de  sua  Delegacia  e  Agência subordinadas.  O
conhecimento  destas  Normas  não  desobriga  os  u lizadores  de  conhecerem  a  Legislação  e  os
Regulamentos per nentes, além das Convenções Internacionais aplicáveis e ra ficadas pelo Brasil.

2 - APLICAÇÃO
As NORMAM, Normas e Procedimentos da Capitania dos Portos de Macaé (NPCP-CPM) e outros

documentos norma vos relacionados  à  Segurança  da  Navegação  encontram-se  disponíveis  nos
sí os www.marinha.mil.br/dpc e www.marinha.mil.br/cpm.

3 - DEVERES
É  dever  dos Comandantes de embarcações,  além  de  outras  obrigações  legais  per nentes,

cumprir e fazer cumprir as presentes Normas e Procedimentos, bem como conhecer e divulgar aos
tripulantes todas as informações con das nas NORMAM e demais documentos náu cos, tais como:
Avisos aos Navegantes, Roteiro, Cartas Náu cas, Avisos-Rádio Náu cos e Busca e Salvamento (SAR),
além de outros emi dos pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.

4 - INFRAÇÕES E SANÇÕES
O não cumprimento das presentes Normas e Procedimentos será caracterizado como infração

às mesmas, estando o infrator sujeito às penas de multa, de suspensão da habilitação, da re rada
de tráfego e apreensão da embarcação, previstas no Decreto no 2.596/1998 - Regulamento da Lei
de  Segurança  do  Tráfego Aquaviário  (RLESTA).  De  acordo  com a  legislação em  vigor,  as  penas
impostas poderão ser simultâneas e complementares, e serem impostas liminarmente.

5 - COMPOSIÇÃO
Estas NPCP-CPM estão divididas em seis Capítulos, a saber:
- Capítulo 1 - Áreas de Jurisdição;
- Capítulo 2 - Fatos e Acidentes da Navegação;
- Capítulo 3 - Dotação de Material das Embarcações e Documentos Obrigatórios;
- Capítulo 4 - Procedimentos para Navios nos Portos e Terminais;
- Capítulo 5 - Parâmetros Operacionais dos Portos e Procedimentos Especiais; e
- Capítulo 6 - Vias Navegáveis da Jurisdição.
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CAPÍTULO 1

ÁREAS DE JURISDIÇÃO

SEÇÃO I

ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E LIMITES

0101 - ORGANIZAÇÃO E JURISDIÇÃO

A  Capitania  dos  Portos  de  Macaé (CPM)  e  suas  Organizações  Militares  (OM)
subordinadas tem como área de jurisdição, conforme estabelecido em Portaria do Comando de
Operações Navais, 44 municípios do Estado do Rio de Janeiro, conforme detalhado a seguir:

MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO   DA CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ  

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

APERIBÉ RJ MACUCO RJ

CANTAGALO RJ MIRACEMA RJ

CARAPEBUS RJ QUISSAMÃ RJ

CASIMIRO DE ABREU RJ RIO DAS OSTRAS RJ

CONCEIÇÃO DE MACABU RJ SANTA MARIA MADALENA RJ

CORDEIRO RJ SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ

ITAOCARA RJ SÃO SEBASTIÃO DO ALTO RJ

LAJE DO MURIAÉ RJ TRAJANO DE MORAES RJ

MACAÉ RJ
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Obs: E sobre o rio Paraíba do Sul, no trecho compreendido pelo município de Cantagalo e de
Itaocara; e sobre a Lagoa Feia, totalizando 17 municípios do Estado do RJ.

MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO   DA   DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CABO  
FRIO

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

ARARUAMA RJ IGUABA GRANDE RJ

ARMAÇÃO DE BÚZIOS RJ NOVA FRIBURGO RJ

ARRAIAL DO CABO RJ RIO BONITO RJ

BOM JARDIM RJ SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ

CABO FRIO RJ SAPUCAIA RJ

CARMO RJ SILVA JARDIM RJ

DUAS BARRAS RJ SUMIDOURO RJ
Obs: E sobre o rio Paraíba do Sul, no trecho compreendido pelo município de Sapucaia e Carmo,
totalizando 14 municípios do Estado do RJ.

MUNICÍPIOS DA ÁREA DE JURISDIÇÃO   DA    AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO  
JOÃO DA BARRA

MUNICÍPIO UF MUNICÍPIO UF

BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ PORCIÚNCULA RJ

CAMBUCI RJ SÃO FIDÉLIS RJ

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ

CARDOSO MOREIRA RJ SÃO JOÃO DA BARRA RJ

ITALVA RJ SÃO JOSÉ DE UBÁ RJ

ITAPERUNA RJ VARRE-SAI RJ

NATIVIDADE RJ
Obs: E sobre o rio Itabapoana, no trecho compreendido pelo município de Porciúncula (RJ) e
São Francisco de Itabapoana (RJ), totalizando 13 municípios do Estado do RJ.

0102 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Os  serviços  administra vos  prestados  ao  público  externo  por  esta  Capitania  e  OM
subordinadas, decorrentes das Normas da Autoridade Marí ma, bem como quaisquer outras
solicitações, serão requeridos junto ao Grupo de Atendimento ao Publico (GAP).

Após  o  expediente  é  man do  pessoal  de  serviço  habilitado  a  efetuar  despachos  de
embarcações,  além de receber  denúncias e pedidos de socorro a acidentes relacionados à
navegação, ou que venham a colocar em risco a segurança da navegação. Estes serviços estão
disponíveis  a  qualquer pessoa,  sem obrigatoriedade de intermediação de  despachantes  ou
quaisquer outros intermediários.
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a) Capitania dos Portos de Macaé

- Horário de atendimento: segunda-feira a quinta-feira, das 09h  as 14h30. Às  sextas-
feiras é observado expediente interno para processamento de documentos;

- Endereço: Rua Denach Lima, s/no - Ponta de Imbe ba - Macaé/RJ - CEP: 27915-530;
- Telefone: (22) 2772-1889 (24h);
- Celular (WhatsApp): (22) 99991-7854;
- Internet: www.marinha.mil.br/cpm;
- E-mail: cpm.secom@marinha.mil.br; e
- Ouvidoria: cpm.ouvidoria@marinha.mil.br

b) Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio
- Horário de atendimento: segunda-feira a quinta-feira, das 8h30 as 13h30 e sexta-feira

das 8h30 as 12h00;
- Endereço: Rua Jorge Veiga, no 230 - Gamboa - Cabo Frio/RJ - CEP: 28922-030;
- Telefone:  (22) 2645-5074 / 2645-5056 (24h);
- Internet: www.marinha.mil.br/delcfrio;
- E-mail: delcfrio.secom@marinha.mil.br; e
- Ouvidoria: delcfrio.ouvidoria@marinha.mil.br.

c) Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra
-  Horário de atendimento:  segunda a quinta-feira, das 08h30 as 11h30 e 13h30 as

15h30 e sexta-feira das 08h30 às 11h30 (re rada de documentos).
- Endereço: Av. Joaquim Thomaz de Aquino Filho, 260 - Centro - São João da Barra/RJ - 

CEP: 28.200-000;
- Telefone: (22)2741-4807 (24h);
- Internet: www.marinha.mil.br/om/agencia-da-capitania-dos-portos-em-sao-joao-da-

barra;
- E-mail: agsjbarra.secom@marinha.mil.br; e
- Ouvidoria: agsjbarra.ouvidoria@marinha.mil.br.

0103 - DENÚNCIAS E SUGESTÕES

 Além dos canais de atendimento ao público informado, também é man da escuta
permanente  no  canal  16  do  VHF  marí mo.  Poderá  ser  u lizado,  ainda,  para
informação de acidentes/incidentes  da navegação o telefone 185 (Emergências
Marí mas/Fluviais), de responsabilidade do Comando 1oDistrito Naval.

Para  facilitar  a  apuração,  recomenda-se  que  sempre  que  possível,  as  denúncias
informem o número de registro das embarcações envolvidas.

0104 - LIMITES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR

Para os efeitos de dotação de equipamentos de navegação, segurança e salvatagem; do
nível de habilitação de quem a conduz e dos tripulantes; e para atendimento de requisitos de
estabilidade,  deverão  ser  consideradas  as  seguintes  áreas  onde  está  sendo  realizada  a
navegação:

a) Navegação em Área interior 1 - Áreas abrigadas, tais como lagos, lagoas, baías, rios e
canais, onde normalmente não sejam verificadas ondas com alturas significa vas, e que não
apresentem dificuldades ao tráfego das embarcações.
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b) Navegação em Área interior 2 - Áreas parcialmente abrigadas, onde eventualmente

sejam observadas  ondas  com  alturas  significa vas  e  ou  combinações  adversas  de  agentes
ambientais, tais como vento, correnteza ou maré, que dificultem o tráfego das embarcações.

c)  Navegação  em  mar  aberto  -  Realizada  em  águas  marí mas  consideradas
desabrigadas, podendo ser de:

- Navegação de Apoio marí mo: a realizada para o apoio logís co a embarcações e
instalações  em  águas  territoriais  nacionais  e  na  Zona  Econômica  Exclusiva,  que atuem nas
a vidades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos;

-  Navegação  de Cabotagem: a  realizada  entre  portos  ou  pontos  do  território
brasileiro, u lizando a via marí ma ou esta e as vias navegáveis interiores;

-  Navegação Costeira: a  realizada em mar  aberto,  até  o limite de visibilidade da
costa,  estabelecido em  20  (vinte)  milhas  náu cas.  Para  o  apoio  marí mo  estende-se  a
navegação costeira até o limite de 200 (duzentas) milhas náu cas da costa; e

- Navegação de Longo curso: é a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros.

Para o estabelecimento das Áreas de Navegação, são considerados, ainda, os seguintes
fatores:

1) distância a um porto ou local de refúgio;
2) existência de auxílio à navegação na área;
3) disponibilidade de meios de salvamento e de comunicação na área;
4) acesso ao serviço de informação meteorológica por rádio;
5) condições meteorológicas normalmente reinantes nessas áreas;
6) riscos normais para a navegação; e
7) condições de tráfego na área.

Todo navegante deve verificar as condições meteorológicas e os Avisos de Mau Tempo,
disponíveis na página da www.marinha.mil.br/chm.

Os  seguintes  limites  para  navegação  interior  deverão  ser  observados  nas  áreas  de
jurisdição da Capitania dos Portos de Macaé e Organizações Militares subordinadas:

a) Capitania dos Portos de Macaé 
1) Áreas de Navegação Interior no Município de Macaé

Área 1 - Delimitada pelos alinhamentos da Ponta de Imbe ba, Ilha dos Papagaios
e Ponta do Forte, onde o tráfego é permi do a todas as embarcações, exceto nas proximidades
do cais de atracação de transportes cole vos, dos entrepostos de pesca, nas áreas portuárias e
a menos de 200 metros de instalações militares.

Figura 1 - Área 1 de Navegação Interior em Macaé
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Área 2 - Delimitada pelo alinhamento da Ponta de Imbe ba, Ilha do Santana, Ilha
do Francês e Foz do Canal de Macaé. Além das embarcações classificadas para a Área 2, o
tráfego é permi do às embarcações de esporte e recreio com propulsão a vela e/ou motor com
equipamentos de VHF; às embarcações miúdas, cujo comprimento seja  igual ou  superior a  5
metros, equipamento de VHF, observadas as condições metereológicas favoráveis e estado do
mar limitado até a força 1 na escala Beaufort (1 a 3 nós de velocidade do vento e aspecto do
mar encrespado em pequenas rugas, com aparência de escamas) e condições de flutuabilidade
e estabilidade sa sfatórias, mesmo com os porões totalmente alagados comprovado por meio
de laudo de engenheiro naval, ; e às motos aquá cas portando VHF, desde que acompanhadas
de  embarcação  de  apoio.  O  tráfego  das  embarcações  de  transporte  de  passageiros
homologadas para a Área 2 está condicionado  ao estado do mar, limitado até a força 3 na
escala Beaufort (7 a 10 nós de velocidade do vento, ligeiras ondulações de 30 cm (1 pé), com
cristas, mas sem arrebentação) e sem previsão de degradação das condições meteorológicas.

Figura 2 - Área 2 de Navegação Interior em Macaé

2) Áreas de Navegação Interior no Município de Rio das Ostras
Área 1 - Delimitada pelos alinhamentos da Praia das Tartarugas, Laje dos 30 Réis,

Ilha das Pombas e Praia de Joana.

Figura 3 - Área 1 de Navegação Interior em Rio das Ostras
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Área 2 -  Delimitada pelos alinhamentos da Praia da Joana, Ilha da Costa e Praia da

Baleia. Além das embarcações classificadas para a Área 2, o tráfego é permi do às embarcações
de  esporte  e  recreio  com  propulsão  a  vela  e/ou  motor  com  equipamentos  de  VHF,  às
embarcações miúdas, cujo comprimento seja superior a 3 metros, dotadas de equipamento de
VHF e as motos aquá cas portando VHF portá l. O tráfego das embarcações de transporte de
passageiros homologadas para a Área 2 está condicionado ao  estado do mar, limitado até a
força 3 na escala Beaufort (7 à 10 nós de velocidade do vento, ligeiras ondulações de 30 cm (1
pé),  com  cristas,  mas  sem  arrebentação)  e  sem  previsão  de  degradação  das  condições
meteorológicas.

Figura 4 - Área 2 de Navegação Interior em Rio das Ostras

3) Área de Navegação Interior no Município de Casimiro de Abreu (Distrito de Barra
de São João)

Área 2 - O espaço marí mo delimitado pelos alinhamentos da Praia da Barra de
São João, Laje dos 30 Réis, Laje de Teijuterã e Praia Aquárius. Além das embarcações classifica-
das para a Área 2, o tráfego é permi do às embarcações de esporte e recreio com propulsão a
vela e/ou motor dotadas de equipamentos VHF; motos aquá cas portando VHF portá l;  e às
embarcações miúdas, cujo comprimento seja superior a 3 metros. O tráfego das embarcações
de transporte de passageiros homologadas para a Área 2 está condicionado ao estado do mar,
limitado até a força 3 na escala Beaufort (7 a 10 nós de velocidade do vento, Ligeiras ondula-
ções de 30 cm (1 pé), com cristas, mas sem arrebentação) e sem previsão de degradação das
condições meteorológicas.

Figura 5 - Área 2 de Navegação Interior em Barra de São João
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b) Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio)
1) Áreas de Navegação Interior

Área 1  - Lagoa de Araruama, Lagoa de Juturnaíba, Canal do Itajuru, interior da
Enseada da Praia das Conchas, Enseada da Praia Forno, Enseada da Praia dos Anjos, Enseada de
Manguinhos, Enseada da Tartaruga,  Enseada de Búzios e Praia da Ferradura.  Nesta área,  o
tráfego é permi do a todas as embarcações, exceto nas proximidades do cais de atracação de
transportes cole vos, de entrepostos de pesca, nas áreas portuárias e nas proximidades de
instalações militares.

Área 2 - Delimitada pela junção dos alinhamentos da Ponta da Cabeça, Ilha dos
Franceses, Ponta do Focinho do Cabo, Ponta dos Ferreiros, Ponta Leste, Ilha dos Porcos, Ilha
dos Papagaios, Ilha Dois Irmãos, Ilha Redonda, lha Comprida, Ilha dos Capões, Ilha de Pargos,
Ilha de Breu,  Ponta Olho do Boi,  Ilha  Branca,  Ilha Feia  e a Ponta do Pai  Vitório,  conforme
representado na Figura 6,  sendo permi do um afastamento máximo de meia milha náu ca
desses pontos notáveis.

Além das embarcações classificadas para a Área 2,  o tráfego nessa área também é
permi do  às  embarcações  de  esporte  e  recreio,  com  propulsão  a  vela  e/ou  motor,  e  às
embarcações miúdas cujo comprimento seja superior a 5 metros. 

O tráfego das embarcações de transporte de passageiros homologadas para a Área 2
deverá obedecer à seguintes condições:

a) caso da velocidade dos ventos a ngir 14 nós, com ligeiras ondulações de 30 cm (1
pé), com cristas, mas sem arrebentação, e não houver previsão de degradação das condições
meteorológicas, o tráfego ocorrerá sem restrições, desde que avaliado pela DelCFrio que estão
man das as condições de  segurança na navegação; e

b)  caso  a  velocidade  dos  ventos  seja  superior  a  14  nós,  com  ondulações  que
permitam uma navegação segura, e sem arrebentação e não houver previsão de degradação
das  condições  meteorológicas,  a  critério  da DelCFrio,  poderão ser  autorizadas  as  seguintes
rotas alterna vas:

 I - Em Cabo Frio, saída das embarcações do Terminal de Passageiros e navegação
pelo Canal do Itajurú até a Ponta da Carolina, retornando daquele ponto pelo mesmo trajeto;

II - Em Arraial do Cabo, saída das embarcações da Praia dos Anjos e navegação
até a Ilha dos Porcos e Praia do Forno, retornando daqueles pontos pelo mesmo trajeto; e

III - Em Armação dos Búzios, saída das embarcações do Píer do Centro, Píer dos
Pescadores  ou  da  Marina  Porto  Veleiro  e  navegação  até  a  Praia  da  Azedinha,  retornando
daquele ponto pelo mesmo trajeto.

Figura 6 - Área 2 de Navegação Interior na área de jurisdição da DelCFrio
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c) Agência Da Capitania Dos Portos Em São João Da Barra
1) Área De Navegação Interior

Área 2 - A navegação na área compreendida entre o Porto do Açu e a Foz do Rio
Paraíba do Sul (Pontal de Atafona) é restrita às embarcações de Apoio Portuário, navegando em
paralelo ao litoral a uma distância máxima de afastamento de 1 MN (1 milha náu ca) da costa.

Figura 7 - Área 2 de Navegação Interior na Área de jurisdição da AgSJBarra

SEÇÃO II

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS PORTOS/TERMINAIS E SUAS
ADMINISTRAÇÕES

0105 - CARACTERÍSTICA PRINCIPAIS E ADMINISTRAÇÃO

Seguem os Portos e Terminal situados nas Áreas de Jurisdição da CPM e OM subordina-
das. As informações detalhadas dos referidos Portos e Terminal constam do anexo A. Além des-
tas Normas,  deverão  ser consultados  o Roteiro Costa Leste, as Cartas Náu cas das áreas dos
portos/terminais, a Lista de Faróis, a Lista de Sinais Cegos (publicações corrigidas e atualizadas
pelos Avisos aos Navegantes) e a Tábua de Marés.

a) Capitania dos Portos de Macaé

Terminal de Imbe ba
- Administrador: Terminal de Uso Priva vo (TUP) gerenciado pela Petrobras;
- Endereço: Avenida Elias Agos nho, no 665 - Imbe ba - Macaé/RJ, CEP 27913-350;
- Telefone: (22) 3377-6217/ 3377-6218/ 3377-6219;
- Localização geográfica: Ponta de Imbe ba, Lat 22°23’S, Long 041°46’W;
- Carta Náu ca: 1507; e
- Finalidade: apoio às a vidades de exploração e produção de petróleo e gás na Bacia 

de Campos.
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b) Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio 

Porto do Forno 
- Administrador: Companhia Municipal de Administração Portuária - COMAP;
- Endereço: Rua Santa Cruz, 100 - Praia dos Anjos, Arraial do Cabo/RJ, CEP 28930-000;
- Telefone: (22) 2622-1185;
- Internet: www.portodoforno.com.br;
- E-mail: faleconosco@portodoforno.com.br; 
- Localização geográfica: Enseada dos Anjos, Lat 22°58'09.5"S, Long 042°01'06,2"W;
- Cartas Náu cas: 1503 e 1508; e
- Finalidade: logís ca e movimentação de granéis sólidos.

c) Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra

Porto do Açu
- Administrador: Administradora Portuária Porto do Açu - PDA;
- Endereço: Fazenda Saco Dantas, s/no - São João da Barra/RJ, CEP 28200-000; 
- Telefone: (22) 2133-1100;
- Internet: www.portodoacu.com.br; 
- E-mail: faleconosco@portodoacu.com.br; 
-  Localização  geográfica:  Distrito  do  Açu,  Município  de  São  João  da  Barra-RJ.  Lat

21°49,00’ S, Long 041°00,00’ W;
- Cartas Náu cas: 1403, 1405 e 1406; e
- Finalidade: logís ca e movimentação de granéis sólidos, carga geral, minério de ferro

e Gás.
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CAPÍTULO 2

FATOS E ACIDENTES DA NAVEGAÇÃO

0201 - APLICAÇÃO

Os Acidentes ou Fatos da Navegação ocorridos nas Áreas de Jurisdição da Capitania dos
Portos de Macaé (CPM), da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) e da
Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (AgSJBarra)  deverão  ser comunicados
pelos canais disponíveis no item 0102 destas Normas, a fim de que seja instaurado o Inquérito
Administra vo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN).

Ações Iniciais: para a melhor apuração e instrução do IAFN, o local e as condições em
que se encontre a embarcação não devem ser alterados até que seja procedida a perícia pela
Capitania,  Delegacia  ou  Agência.  Não devem ser  efetuados reparos  ou re rada de  peças e
cargas  ou  tomadas  quaisquer  providências  que  prejudiquem  as  inves gações,  ressalvadas,
naturalmente, aquelas necessárias à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana e
à prevenção da poluição hídrica, que devem ser adequadas e detalhadamente jus ficadas.

As Normas da autoridade Marí ma para Inquéritos Administra vos sobre Acidentes ou
Fatos da Navegação (NORMAM-09/DPC) se aplicam a qualquer acidente ou fato da navegação
envolvendo:

a) embarcações mercantes e de esporte e recreio de qualquer nacionalidade, em águas
jurisdicionais brasileiras, respeitando-se os regimes jurídicos previstos para o Mar Territorial,
Zona Con gua,  Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Con nental,  em consonância com a
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993, e
Decreto nº 1.530, de 22 de junho de 1995); 

b) embarcações mercantes e de esporte e recreio brasileiras em alto-mar ou em águas
estrangeiras;

c) embarcações estrangeiras em alto-mar, no caso de estarem envolvidas em qualquer
acidente ou fato da navegação, no qual tenha pessoa sica brasileira perdido a vida ou sofrido
ferimentos graves, ou que tenham provocado danos graves a navios ou a instalações brasileiras
ou ao meio marinho, de acordo com normas do Direito Internacional; 

d) os aquaviários e amadores brasileiros; 
e)  os  aquaviários  e  amadores  estrangeiros,  em  território  ou  águas  jurisdicionais

brasileiras; 
f)  os  proprietários,  armadores,  operadores,  locatários,  carregadores,  agentes,

consignatários de carga, sociedades classificadoras e os respec vos prepostos de embarcações
brasileiras e estrangeiras; 

g) os empreiteiros e proprietários de construções executadas sob, sobre e às margens
das águas interiores e do mar territorial brasileiros, sob e sobre a zona econômica exclusiva e a
plataforma con nental brasileira e que, por erro, ou inadequação de projeto, ou execução, ou
pela não observância de especificações técnicas de materiais, métodos e processos adequados,
ou ainda, por introduzir modificações estruturais não autorizadas nas obras originais, atentem
contra a segurança da navegação; 

h) toda pessoa jurídica ou sica envolvida com construção e reparo naval; 
i) as marinas, clubes náu cos, pontões, trapiches e similares; 
j)  ilhas  ar ficiais,  instalações  estruturais,  bem  como  embarcações  de  qualquer

nacionalidade  empregadas  em  operações  relacionadas  com  pesquisa  cien fica  marinha,
prospecção, exploração, explotação, produção, armazenamento e beneficiamento dos recursos
naturais, nas águas interiores, no mar territorial, na zona econômica exclusiva e na plataforma
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con nental brasileira, respeitados os acordos bilaterais ou mul laterais firmados pelo País e as
normas do Direito Internacional; e 

k) toda pessoa jurídica ou sica envolvida em Acidente ou Fato da Navegação, por qual-
quer forma ou mo vo, respeitados os demais instrumentos do Direito Interno e as normas do
Direito Internacional. 

As seguintes ocorrências são consideradas Acidentes ou Fatos da Navegação: 
a) Acidentes da Navegação 

1) naufrágio, encalhe, colisão, abalroação, água aberta, explosão, incêndio, varação,
arribada e alijamento: 

I)  naufrágio  -  afundamento  total  ou  parcial  da  embarcação  por  perda  de
flutuabilidade,  decorrente  de  embarque  de  água  em  seus  espaços  internos  devido  a
adernamento, emborcamento ou alagamento; 

II)  encalhe  -  contato  das  chamadas  obras  vivas  da  embarcação  com o  fundo,
provocando resistências externas que dificultam ou impedem a movimentação da embarcação; 

III) colisão - choque mecânico da embarcação e/ou seus apêndices e acessórios,
contra qualquer objeto que não seja outra embarcação ou,  ainda,  contra pessoa (banhista,
mergulhador, etc).  Assim, haverá colisão se a embarcação se chocar com um corpo fixo ou
flutuante insuscep vel de navegar ou manobrar, tal como: recife, cais, casco soçobrado, boia,
cabo submarino etc; 

IV) abalroação ou abalroamento – choque mecânico entre embarcações ou seus
pertences e acessórios; 

V) água aberta - ocorrência de abertura nas obras vivas que permita o ingresso
descontrolado de água nos espaços internos, ou a descarga de líquidos dos tanques, por rombo
no chapeamento, falhas no calafeto, ou nas costuras, por válvulas de fundo abertas ou mal
vedadas,  por  defeitos  nos  engaxetamentos  dos  eixos,  ou  qualquer  falha  ou  avaria  que
comprometa a estanqueidade da embarcação; 

VI) explosão - combustão brusca provocando a deflagração de ondas de pressão
de grande intensidade; 

VII)  incêndio  -  destruição  provocada  pela  ação  do  fogo  por:  combustão  dos
materiais de bordo, ou sobre as águas, em decorrência de derramamento de combus vel ou
inflamável,  curto-circuito elétrico, guarda ou manuseio incorretos de material  inflamável  ou
explosivo;

VIII) varação - ato deliberado de fazer encalhar ou por em seco a embarcação,
para evitar que evento mais danoso sobrevenha; IX)  arribada  -  fazer  entrar  a  embarcação
num porto ou lugar não previsto para a presente travessia, isto é, que não seja o porto ou local
de escala programada ou de des no; e 

IX) alijamento - é o ato deliberado de lançar n’água, no todo ou em parte, carga
ou outros bens existentes a bordo, com a finalidade de salvar a embarcação, parte da carga ou
outros bens. 

2)  avaria  ou  defeito  no  navio  ou  nas  suas  instalações  (aparelhos,  equipamentos,
peças, acessórios e materiais de bordo), que ponha em risco a embarcação, as vidas e fazendas
de bordo.

b) Fatos da Navegação 
1) o mau aparelhamento ou a impropriedade da embarcação para o serviço em que é

u lizada e a deficiência da equipagem: 
I) mau aparelhamento da embarcação - a falta ou a impropriedade de aparelhos,

equipamentos,  peças  sobressalentes,  acessórios  e  materiais,  quando  em  desacordo  com  o
projeto aprovado, as exigências da boa técnica marinheira e demais normas e padrões técnicos
recomendados; 
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II)  impropriedade  da embarcação  para  o  serviço  ou  local  em que é  u lizada  -
u lização da embarcação em desacordo com sua des nação, área de navegação ou a vidade
estabelecida em seu Título de Inscrição; e 

III)  deficiência  de  equipagem  -  falta  ou  deficiência  quanto  à  quan dade  e  à
qualificação  de  tripulantes,  em  desacordo  com  as  exigências  regulamentares,  como  a  do
cumprimento do cartão da tripulação de segurança da embarcação.

2) alteração da rota -  desvio da derrota inicialmente programada e para a qual o
navio estava aprestado, pondo em risco a expedição ou gerando prejuízos; 

3) má es vação da carga, que sujeite a risco a segurança da expedição - má peação,
colocação em local inadequado ou a má arrumação no porão, no convés ou mesmo no interior
do contêiner, quer no granel, quer na carga geral, sem observar, ainda, a adequabilidade da
embalagem, pondo  em risco  a  estabilidade do navio,  a  integridade da própria carga e das
pessoas de bordo; 

4) recusa injus ficada de socorro à embarcação ou a náufragos em perigo; 
5) todos os fatos que prejudiquem ou ponham em risco a incolumidade e segurança

da embarcação,  as  vidas  e  fazendas de bordo (como o caso da presença de clandes no a
bordo); e 

6) emprego da embarcação, no todo ou em parte, na prá ca de atos ilícitos, previstos
em lei  como crime ou contravenção penal,  ou lesivos à Fazenda Nacional  (como o caso de
contrabando ou descaminho). 

Situações especiais:
Arribada jus ficada:  A arribada será  dispensada de instauração de IAFN, desde que

previamente solicitada à Capitania, Delegacia ou Agência de despacho e não se enquadre em
qualquer das situações previstas na alínea b do subitem 0201.3 destas Normas, quando ocorrer
uma das seguintes necessidades: 

1) acrescentar porto de escala para abastecimento; 
2) prestar serviços médico-hospitalares a passageiros ou tripulantes, cujo tratamento

não puder  ser  administrado com os recursos de bordo,  desde que para  tal  ocorrência não
tenham contribuído as pessoas, serviço ou aparelhos de bordo; 

3)  subs tuir  o  porto  de  des no,  sem  prejuízo  de  terceiros,  quando  ocorrer  o
aparecimento de carga em porto diferente e sem prejuízo dos controles estabelecidos pelos
diversos órgãos federais na fiscalização marí ma; 

4) desembarcar corpo de tripulante ou passageiro, que tenha falecido de causa natural,
devidamente  comprovada  por  Cer dão  de  Óbito  ou  Laudo  Necrológico.  A  prova  legal  do
falecimento se caracteriza pela Cer dão de Óbito passada por Cartório de Registros Públicos ou
pelo Laudo Necrológico emi do por Ins tuto de Medicina Legal ou outro órgão equivalente
reconhecido oficialmente; ou 

5) solicitação de abrigo em caso de mau tempo.
Casos de Arribadas não Jus ficadas:
Os  seguintes  casos  cons tuem  arribadas  não  jus ficadas,  tornando  obrigatória  a

instauração de IAFN: 
1) arribada de embarcação de pesca estrangeira, não autorizada a operar em AJB; 
2) arribada de embarcação por falta de víveres ou de aguada, por não haver-se feito a

provisão  necessária  segundo  o  costume  e  uso  da  navegação,  ou  de  haver-se  perdido  e
estragado por má arrumação ou descuido, ou porque o comandante vendeu alguma parte dos
mesmos; ou 

3) arribada de embarcação com falta de condições para navegar, decorrente de mau
reparo, de falta de apercebimento das deficiências ou da ausência de equipamento, ou de má
arrumação da carga. 
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Além desses fatos e acidentes, quando ocorrerem no Mar Territorial, na Zona Con gua
ou  na  Zona  Econômica  Exclusiva  perda  ou  perda  provável  de  mercadorias  perigosas
acondicionadas,  os  Comandantes  das  embarcações  deverão,  obrigatoriamente,  divulgar  a
Estação Costeira mais próxima. O Brasil tem responsabilidades de divulgação desses incidentes
em atendimento a  documentos da Organização Marí ma Internacional  (IMO).  As  Estações-
Rádio Costeiras, as Estações Terrenas do Sistema INMARSAT e as estações de qualquer Sistema
de  Informações  de  Navio  deverão  retransmi r  as  informações  citadas  acima  à  Capitania,
Delegacia ou Agência da jurisdição a fim de que as mesmas sejam retransmi das:

1) ao país da bandeira do navio implicado; e
2) a qualquer outro país que também possa ser afetado.

0202  -  RETENÇÃO  DAS  EMBARCAÇÕES  ENVOLVIDAS  EM  ACIDENTE  E/OU  FATOS  DA
NAVEGAÇÃO

A embarcação poderá ser re da para inves gação pelo tempo suficiente à tomada de
depoimento(s) de tripulante(s) e à realização do exame pericial, a fim de instruir o respec vo
IAFN. Tal fato não deve ser confundido com eventuais retenções pela “Autoridade Marí ma lo-
cal” ou para cumprimento de exigências de vistorias. Para elaboração dos exames periciais ne-
cessários, o Comandante ou Armador colocará à disposição da Autoridade Marí ma, pelo prazo
necessário à elucidação da ocorrência, a embarcação, os equipamentos (inclusive o registrador
de dados de viagem - voyage data recorder/VDR - com o so ware necessário à sua decodifica-
ção) ou demais objetos solicitados. Quanto à sobrestada, a CPM, DelCFrio ou AgSJBarra somen-
te emi rão a cer dão de permanência no porto a pedido da parte interessada, exclusivamente
no caso de ocorrência de acidente ou fato da navegação, cuja inves gação demande tempo
além do previsto para estadia normal da embarcação.

0203  - PROCEDIMENTOS  EM  CASO  DE  OCORRÊNCIAS  ENVOLVENDO  MERCADORIAS
PERIGOSAS

Mercadorias ou Cargas Perigosas são todas aquelas que, em virtude de serem explosi-
vas, gases comprimidos ou liquefeitos, inflamáveis, oxidantes, venenosas, infectantes, radioa -
vas, corrosivas ou substâncias contaminantes, possam apresentar riscos à tripulação, ao navio,
às instalações portuárias ou ao ambiente aquá co quando transportadas embaladas ou a gra-
nel.

Recomenda-se que os Portos e Terminal aquaviários existentes na jurisdição da CPM,
DelCfrio  e  AgSJBarra possuam  Plano  de  Emergência  Individual.  Esses  planos  deverão  ser
elaborados conforme previsto na Resolução Conama nº 398, de 11 de junho de 2008 do IBAMA,
que dispõe sobre o conteúdo mínimo do plano de Emergência individual para incidentes de
poluição  por  óleo  em  águas  sob  jurisdição  nacional,  originados  em  portos  organizados,
instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de
apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náu cos e instalações similares, e orienta a sua
elaboração.

As embarcações transportando cargas perigosas deverão cumprir a NORMAM-29/DPC
(transporte de cargas perigosas) e, caso sofram acidentes que envolvam essas cargas, deverão
informar o fato imediatamente às autoridades competentes da área onde tenha ocorrido o aci-
dente.  A comunicação inicial  do acidente deverá ser feita  ao Órgão Ambiental  competente
(todo po de acidente que cause danos ambientais), ao representante da Autoridade Marí ma
local (CPM, DelCFrio e AgSJBarra) nos casos que a njam corpos hídricos, e ao órgão regulador
da indústria de Petróleo (ANP) nos casos de vazamento de hidrocarbonetos em corpos hídricos.
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Quando se tratar de material radioa vo, deverá ser informada a Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e o órgão ambiental. Todos que operem com mercadorias perigosas deverão
u lizar EPI.

0204 - RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Fruto  das  análises  dos  acidentes  na  navegação  amadora,  o  Departamento  de
Inquéritos e Inves gações de Acidentes de Navegação da Diretoria de Portos e Costas, elaborou
recomendações de segurança com a finalidade de promover a conscien zação dos atores da
comunidade náu ca, de forma a a ngir o propósito da prevenção de acidentes, disponíveis em
h ps://www.marinha.mil.br/dpc/prevencao-de-acidentes.
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CAPÍTULO 3

DOTAÇÃO DE MATERIAL DAS EMBARCAÇÕES E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Os equipamentos e materiais homologáveis das embarcações nas áreas de jurisdição da
Capitania dos Portos  de Macaé (CPM),  da Delegacia  da Capitania  dos  Portos  em Cabo Frio
(DelCFrio) e da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (AgSJBarra) são os previs-
tos nas Normas da Autoridade Marí ma para Embarcações empregadas na Navegação de Mar
Aberto (NORMAM-01/DPC), nas Normas da Autoridade Marí ma para Embarcações emprega-
das na Navegação Interior (NORMAM-02/DPC), nas Normas da Autoridade Marí ma para Ama-
dores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e para Cadastramento e Funcionamento das Mari-
nas, Clubes e En dades Despor vas Náu cas (NORMAM-03/DPC) e nas Normas da Autoridade
Marí ma para Homologação de Material (NORMAM-05/DPC).

0301 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SALVATAGEM

As embarcações que navegam nas  áreas de jurisdição  da CPM, DelCFFrio e AGSJBarra
deverão possuir  uma quan dade de coletes salva-vidas igual ao  número  de pessoas a bordo,
além de coletes de tamanho pequeno para as crianças. As embarcações de esporte e ou recreio
empregadas na Navegação Oceânica deverão dispor de coletes salva-vidas Classe I (SOLAS). 

As embarcações empregadas na Navegação Costeira deverão dispor de coletes salva-
vidas Classe II. Para a Navegação Interior as embarcações miúdas e as de médio porte deverão
dispor de coletes salva-vidas classe III ou V e as de grande porte ou iates de coletes salva-vidas
Classe III.

Nas Embarcações empregadas nas a vidades profissionais, os coletes salva-vidas deve-
rão ser marcados com o nome da Embarcação em letras de forma. Essas embarcações deverão
possuir a bordo um número de coletes igual ou maior que o total de pessoas embarcadas e tais
coletes devem ser de tamanho grande. As embarcações que operam na a vidade de transporte
de passageiros, adicionalmente, deverão possuir no mínimo de 10% do total de passageiros em
coletes infan s para crianças, no tamanho pequeno. Esse número de coletes para crianças de-
verá ser, no mínimo, igual ao número total de crianças a bordo, caso ultrapasse 10% do total de
passageiros.

Os tripulantes das embarcações de transporte de passageiros deverão orientar os seus
passageiros, antes de suspender, quanto ao uso correto do colete salva-vidas, aos procedimen-
tos de abandono da embarcação e aos locais de guarda dos coletes salva-vidas a bordo, os quais
deverão estar em local de fácil acesso, não podendo estar presos ou amarrados.

0302 - EQUIPAMENTOS DE NAVEGAÇÃO E PUBLICAÇÕES

As embarcações de esporte e recreio deverão ser dotadas de cartas náu cas rela vas às
regiões em que pretendam navegar, devendo também possuir, em local acessível e apropriado,
a dotação mínima de equipamentos de navegação e publicações de acordo com itens 0435,
0436 e 0437 da NORMAM-03/DPC, para a área descrita no Capítulo 1 de onde es ver navegan-
do. 

As embarcações empregadas nas a vidades profissionais afetas à navegação  de mar
aberto, deverão possuir a bordo em local acessível e adequado a dotação mínima de equipa-
mentos  de salvatagem e navegação estabelecidas nos anexos 4-B e 4-D, respec vamente, da
NORMAM-01/DPC.
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As embarcações empregadas nas a vidades profissionais afetas à navegação interior,
deverão possuir a bordo em local acessível e adequado a dotação mínima de equipamentos e
as documentações estabelecidas no anexo 4-A da NORMAM-02/DPC.

0303 - EQUIPAMENTOS DE RÁDIO COMUNICAÇÕES

A homologação dos equipamentos de comunicações para as embarcações é de compe-
tência da Agencia Nacional de Telecomunicação (ANATEL) e podem ser acessadas no endereço
h p://www.anatel.gov.br.

As caracterís cas dos equipamentos de comunicações das embarcações empregadas na
a vidade de esporte e recreio estão definidas no item 0423 da NORMAM-03/DPC e a sua dota-
ção deverá ser, no mínimo, aquela definida no item 0424 da mesma norma.

As dotações completas de equipamentos de comunicações para as embarcações empre-
gadas nas a vidades profissionais está estabelecida de acordo com as Normas da Autoridade
Marí ma (NORMAM) específica para a sua a vidade e/ou área de navegação. No entanto, nas
áreas de jurisdição da CPM, DelCFrio e AgSJBarra, todas essas embarcações deverão ser dota-
das, no mínimo, com um equipamento de radiocomunicação em VHF, fixo ou móvel, com po-
tência maior ou igual a 5W e que disponha da frequência de chamada de socorro 156,8 MHz
(canal 16), sendo recomendável que possuam, pelo menos, mais um equipamento de VHF, fixo
ou móvel, para ser u lizado em situações de falha do equipamento primário.

0304 - CARTAZES

As embarcações de esporte recreio, classificadas como de “Grande Porte” ou “Iates”,
conforme a NORMAM-03/DPC, que navegam nas áreas de jurisdição da CPM, DelCFrio e AgSJ-
Barra, deverão dotar os quadros de “Regras de Governo e Navegação”; “Tabela de Sinais de Sal-
vamento”; “Balizamento”; “Primeiros Socorros”; “Respiração Ar ficial”; “Sinais Sonoros e Lumi-
nosos”; e “Luzes e Marcas”. Aquelas embarcações classificadas como “Médio Porte” deverão
possuir a bordo os quadros de “Regras de Governo e Navegação”; “Tabela de Sinais de Salva-
mento”; e “Balizamento”. Já as embarcações miúdas estão dispensadas de possuir quadro a
bordo.

Para as embarcações de esporte e recreio, os quadros deverão ficar fixados em local de
fácil visualização, e aquelas que não dispuserem de espaço sico suficiente, poderão mantê-los
arquivados ou guardados em local de fácil acesso ou reproduzi-los em tamanho reduzido, que
permita a rápida consulta.

As embarcações empregadas em a vidades profissionais deverão apresentar os quadros
de “Regras de Governo e Navegação”; “Sinais de Salvamento”; “Balizamento”; e “Sinais Sonoros
e Luminosos” instalados na cabine de comando ou passadiço; e o quadro de “Primeiros Socor-
ros” em outro local da embarcação de fácil visualização.

As embarcações que operam na jurisdição da CPM, DelCFrio e AgSJBarra, nas a vidades
de transporte de passageiros e apoio ao turismo, deverão afixar em local visível placa ou qua-
dro contendo a lotação máxima permi da para a embarcação, por conveses, e o telefone de
contato da Capitania dos Portos. 

0305 - PORTE OBRIGATÓRIO DE MATERIAL DE SALVATAGEM

É obrigatório o uso do colete salva-vidas por todos os tripulantes e passageiros das em-
barcações miúdas,  que deverão possuir a bordo pelo menos uma bóia salva-vidas,  marcada
com o nome da embarcação, conectada a re nida de no mínimo vinte metros.  Nas embarca-
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ções que operam com apoio ao turismo do po banana boat e outros disposi vos flutuantes re-
bocados, é obrigatório o uso do colete salva-vidas por todos os passageiros.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTO PARA NAVIOS NOS PORTOS E TERMINAIS

SEÇÃO I

PROCEDIMENTOS PARA O TRÁFEGO E PERMANÊNCIA NOS PORTOS E TERMINAIS

0401 - TRÁFEGO NOS PORTOS E TERMINAIS

O tráfego nos portos e terminais obedecerá à legislação vigente, bem como às regras
previstas em convenções internacionais ra ficadas pelo Brasil, além das normas estabelecidas
pelas  suas  Administrações.  Cabe  à  Autoridade  Marí ma,  conforme  legislação  em  vigor,
coordenar o estabelecimento e a divulgação, a serem realizados pela Administração do Porto ou
Terminal, do calado máximo de operação dos navios, do porte bruto máximo e das dimensões
máximas dos navios que trafegam nos portos e terminais brasileiros, bem como a delimitação
das áreas de fundeadouro, de fundeio para carga e descarga, de inspeção sanitária e de polícia
marí ma, bem como as des nadas a plataformas,  demais embarcações especiais,  navios de
guerra  e  submarinos,  navios  em  reparo  ou  aguardando  atracação  e  navios  com  cargas
inflamáveis e explosivos. A administração do Porto ou Terminal divulgará, através de site próprio
da internet, as Normas de Tráfego do Porto ou Terminal, bem como os parâmetros operacionais,
após ouvida a Autoridade Marí ma.

Todas as embarcações que adentrarem nos Portos e Terminal, da jurisdição desta Capita-
nia (CPM), da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) e da Agência da Capita-
nia dos Portos em São joão da Barra (AgSJBarra), deverão fornecer dados completos sobre a
embarcação, seus tripulantes e suas cargas, de acordo com os procedimentos para despacho de
embarcações mercantes que demandam ou transitam nos portos ou terminais aquaviários bra-
sileiros previstos na NORMAM-08/DPC.

As embarcações deverão u lizar-se de sinais sonoros e visuais, inclusive a comunicação
em VHF, para definir antecipadamente movimentações, especialmente, no caso de manobras
próximas.

É obrigatório o uso da Bandeira Nacional na popa, para embarcações com mais de 5 AB,
na entrada e saída dos portos, quando trafegando a vista de outra embarcação ou de farol de
guarnição e , quando no porto, no período das 08:00 horas ao pôr do sol. As embarcações es-
trangeiras, no porto, içarão a bandeira nacional no topo do mastro de vante.

As embarcações de pequeno porte poderão trafegar entre os navios e pontos de terra,
para transporte de material e pessoal. O embarque e o desembarque em terra somente poderá
ser efetuado em um dos pontos fiscais, em obediência à regulamentação da Polícia Federal, AN-
VISA e Receita Federal. A entrada e saída de material e/ou carga do navio, obedecerá, no que
couber, as normas fiscais vigentes no país.

É proibido aos navios atracados manterem escadas arriadas no bordo do mar. A escada
de quebra-peito deverá permanecer reba da em seu berço, durante toda a estadia do navio no
porto. A escada de portaló, arriada para o cais, deverá ser provida de rede de proteção, ficando
a critério do Comandante mantê-la arriada ou içada no período noturno. Aos navios fundeados
é permi do arriar uma escada de portaló entre o nascer e o pôr do sol. No período noturno, a
escada somente poderá ser arriada em caso de necessidade, devendo ser recolhida logo após o
embarque/desembarque realizado.
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É autorizado o tratamento e pintura nos conveses e costados, devendo o navio cercar-se
das medidas necessárias para evitar a queda de pessoas e material no mar. Poderão ser arriadas
pranchas e chalanas, sem licença prévia do Agente da Autoridade Marí ma, as quais, entretan-
to, deverão ser recolhidas ao final da faina ou ao pôr do sol.

As embarcações de salvatagem poderão ser arriadas para treinamento da tripulação, in-
dependente de licença. Os exercícios deverão ser registrados no Diário de Navegação, nas datas
em que foram realizados, constando os pormenores mais interessantes da faina realizada. O seu
uso, para transporte de material e pessoal, só poderá ser feito mediante autorização específica
da CPM/DelCFrio/AgSJBarra.

O costado do navio deverá ser iluminado no bordo do mar, para permi r melhor fiscaliza-
ção das autoridades competentes. As chatas ou barcaças atracadas a contrabordo dos navios
para fornecimento de combus veis, limpeza de tanque ou qualquer outra finalidade, deverão
estar devidamente iluminadas no período noturno.

O recolhimento de lixos e detritos, o fornecimento de lubrificantes e combus veis,  o
abastecimento de gêneros, deverão ser, em princípio, realizados no período diurno.

É proibido ao navio atracado a realização de reparos que o impossibilitem de manobrar,
salvo em situação especial e desde que ob da a concordância da Administração do Porto ou
Terminal e a Autoridade Marí ma seja comunicada com antecedência. A movimentação de na-
vios impossibilitados de manobrar com seus próprios recursos, de ou para a área de fundeio,
deverá ser executada u lizando disposi vo especial de rebocadores, adequado à situação de re-
bocado sem propulsão.

É proibida a limpeza de casco nas áreas  de jurisdição da CPM, DelCFrio e AgSJBarra.
Qualquer serviço desse po somente poderá ser realizado em estaleiro devidamente licenciado
para esse fim, conforme as normas do Órgão Ambiental e das demais autoridades competentes.

Os navios re dos por ordem judicial ou de outros órgãos competentes poderão movi-
mentar-se para a área de fundeio dentro da área portuária/terminal, mediante a autorização da
autoridade que expediu a sentença/ordem, em entendimento com a Autoridade Portuária e
mantendo a Autoridade Marí ma informada.

0402 - SERVIÇO DE TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES NO PORTO DO AÇU (VTS):

O Serviço de Tráfego de Embarcações (VTS) é um auxílio eletrônico à navegação, com
capacidade de prover monitorização a va do tráfego aquaviário,  cujo propósito é ampliar a
segurança da vida humana no mar, a segurança da navegação e a proteção ao meio ambiente
nas áreas em que haja intensa movimentação de embarcações ou risco de acidente de grandes
proporções. O Centro VTS Açu, licenciado pela Portaria no 208, de 3 de dezembro de 2015, da
Diretoria de Hidrografia e Navegação, tem como missão prover o Porto do Açu de uma estrutura
de  monitoramento  de  tráfego  marí mo  para  observar  e  informar,  em  tempo  real,  as
embarcações dentro da área de influência do porto e foi credenciado para fornecer informações
aos navegantes.

O Serviço Informa vo (INS)  do Centro  VTS Açu está disponível  24  horas,  7  dias por
semana,  nos  idiomas português  e inglês,  mediante  demanda,  provendo informação para o
navegante, quando solicitado ou quando julgado necessário pelo operador de VTS. Principais
serviços disponibilizados na abrangência da área VTS:

- Informações de posição, iden ficação, intenções de movimento e restrições do tráfego
nas proximidades;

-  Contribuição na disseminação de Avisos  aos  Navegantes  emi dos  pela Autoridade
Marí ma;
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-  Divulgação  da  situação  do  balizamento,  condições  meteorológicas  e  qualquer
alteração nas vias navegáveis que possa influenciar na segurança da navegação;

- Disponibilidades, dimensões e calados máximos dos berços; e
- Dados Meteoceanográficos: Vento, onda, maré, corrente e visibilidade.

0403 - ÁREA DE MONITORAMENTO DO CENTRO VTS AÇU

A área de monitoramento do Centro VTS Açu está delimitada pelo polígono composto
pelos pontos abaixo listados além dos canais internos e bacias de evolução e manobras.

 

Ponto La tude Longitude

1 21º 41,92’ S 041º 01,26’ W
2 21º 46,32’ S 040º 44,22’ W
3 21º 55,62’ S 040º 44,22’ W
4 21º 55,62’ S 040º 58,74’ W

- Contatos
Rádio VHF: Canal 10 e 16;
Tel: +55 22 2133 1223 / +55 22 9-8118-3700;
e-mail: acu.vts@portodoacu.com.br

0404 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO PORTO DO AÇU

Todas as comunicações de rádio VHF,  no interior  da área VTS,  devem ser obje vas,
concisas e de acordo com os procedimentos de comunicação rádio padrão da IMO Standard
Marine Communica on Phrases (SMCP - Res. IMO A. 918(22)).

Ao adentrar ou deixar a Área VTS e ao fundear dentro e fora dos limites do porto, todos
os navios devem guarnecer o canal VHF 16.

O indica vo de chamada fonia do Serviço do Tráfego de Embarcações do Porto do Açu é
“CENTRO AÇU VTS”. Esse indica vo deve ser u lizado por todos os par cipantes.

Na  área  VTS,  o  sistema  AIS  deve  estar  opera vo,  corretamente  configurado  e
permanentemente  enviando  informações  da  embarcação.  Recomenda-se  atenção  na
configuração  da  posição  do  transponder AIS  em  relação  às  dimensões  da  embarcação
(dimensões A,  B,  C e D),  permi ndo assim o correto acompanhamento das manobras pela
estação AIS do Centro VTS.

O  Centro  VTS  Açu  deverá  ser  informado  imediatamente  da  indisponibilidade  dos
equipamentos  de  comunicação  por  todos  os  meios  alterna vos  disponíveis,  inclusive  por
telefonia móvel.

 
0405 - PRINCIPAIS ESTAÇÕES VHF DO PORTO DO AÇU

 

Estação Canal VHF

Chamada e Emergência 16
Centro VTS Açu 10
Pra cagem (Monitorado pela Atalaia ZP - 15) 12
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0406 - NAVEGAÇÃO NA ÁREA VTS DO PORTO DO AÇU

O navegante que demandar a área de monitoramento do VTS do Porto do Açu deverá
entrar em contato com o Centro VTS Açu, informando suas intenções de manobra, respeitando
uma antecedência mínima de 30 minutos, por meio do rádio VHF no canal 10, e sempre que
cruzar as proximidades de qualquer dos pontos de no ficação abaixo especificados:
 

Ponto Ponto de No ficação Lat Long

A Limite NORTE da área VTS 21º 43,87’ S 040º 53,73’ W

B Limite LESTE da área VTS 21º 51,59’ S 040º 44,22’ W

C Limite SUL da área VTS 21º 55,62’ S 040º 51,55’ W

D
Ponto embarque/desembarque do
Prá co para o T1

21º 50,14’ S 040º 49,95’ W

E
Ponto embarque/desembarque do
Prá co (alterna vo) para T1

21º 47,23’ S 040º 54,90’ W

F
Ponto embarque/desembarque do
Prá co para o T2

21º 49,32’ S 040º 55,55’ W

 

0407 - ACESSO AO CANAL INTERNO DO T2 DO PORTO DO AÇU

A embarcação somente poderá acessar o canal interno do T2 se o Terminal es ver de
pron dão e com disponibilidade de cais. Não é permi do que a embarcação:

a) Transite em velocidade inadequada à via de navegação;
b) Permaneça em DP aguardando disponibilidade de berço; e
c) Fundeie.
Em  emergências,  medidas  alterna vas  poderão  ser  comunicadas  à  Administração

Portuária.
 
0408 -  VELOCIDADE DE SEGURANÇA NO CANAL T2 DO PORTO DO AÇU

Conforme o  Regulamento  Internacional  para  Evitar  Abalroamento  no  Mar  (RIPEAM),
define-se como velocidade de segurança: “velocidade segura, de forma a lhe possibilitar a ação
apropriada e eficaz para evitar colisão, bem como para ser parada a uma distância apropriada às
circunstâncias e condições predominantes.”

Toda embarcação em trânsito pelo Canal de Acesso e pelo Canal Interno do T2 deverá
navegar  permanentemente  a  uma  velocidade  segura,  de  forma  a  lhe  possibilitar  a  ação
apropriada para evitar  colisão e permi r  a sua manobrabilidade.  A Administração Portuária
recomenda  que  a  navegação  seja  realizada  à  velocidade  de  6,0  (seis)  nós,  evitando-se
velocidades acima de 8,0 (oito) nós, mesmo em condições de bom tempo e visibilidade.

Recomenda-se  atenção  à  velocidade  da  embarcação  quando  em  operação  com
rebocadores  que  naturalmente  encontram  restrições  de  manobrabilidade  durante  sua
operação.

Fica claro que é responsabilidade do Comandante de uma embarcação o cuidado com a
interação com as outras embarcações e infraestruturas portuárias sob o risco de acidentes.  

Reforça-se a atenção à esteira formada após a passagem da lancha rápida, que pode
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fazer emborcarem embarcações miúdas ou mesmo danificar embarcações atracadas.
Caso  a  velocidade  da  embarcação  esteja  inadequada  à  via  conforme  as  indicações

acima,  o  Centro  VTS  Açu  entrará  em  contato  com  o  navegante  para  alertar  sobre  sua
velocidade e a observância da segurança do tráfego.
 

0409 - ULTRAPASSAGEM E CRUZAMENTO NO CANAL DE ACESSO DO PORTO DO AÇU

As manobras de ultrapassagem e cruzamento deverão estar em conformidade com o
RIPEAM.

As ultrapassagens e cruzamento nos canais são permi das para embarcações de apoio
offshore e a coordenação será realizada entre os envolvidos, respeitando-se as recomendações
de velocidade máxima informada no item anterior.

O trecho de ultrapassagem e cruzamento estabelecida pelo Centro VTS do Porto do Açu
está detalhado abaixo. Considerou-se o trecho compreendido entre o través dos espigões e o
início do cais do TMULT, totalizando uma extensão de aproximadamente 1,3 MN.
   

PONTOS DE ULTRAPASSAGEM NO CANAL

Descrição La tude Longitude

Centro do canal no início do trecho (través dos 
espigões) Centro do canal no través do TMULT

21° 50,672’ S
21° 51,295’ S

040° 59,768’ W
041° 01,059’ W

 
0410 - PROCEDIMENTOS AOS USUÁRIOS PARA O SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO PORTO DO
AÇU

Toda embarcação navegando dentro da área de cobertura do Centro VTS do Porto do
Açu deve ter conhecimento dos procedimentos para os navegantes dessa área, disponível no
site do Porto do Açu na internet, no endereço:
h ps://portodoacu.com.br/administracao-portuaria/gerenciamento-de-trafego-mari mo-vts/.

O Centro VTS do Porto do Açu mantém escuta permanente pelo VHF nos canais 16 e 10
para informações  que auxiliam o  Comandante  da  embarcação  nas  tomadas  de  decisões  a
bordo, a fim de contribuir para a segurança da navegação.

0411 - INFORMAÇÃO PRÉ-CHEGADA NO PORTO DO AÇU

As embarcações com des no ao Terminal 2 do Porto do Açu deverão informar ao Centro
VTS Açu, com pelo menos seis (6) horas de antecedência, por meio do sistema  Line UP,  os
seguintes dados:

- Nome, prefixo e bandeira;
- Posição em coordenadas geográficas;

- Porto de origem;

- ETA de entrada na área externa do VTS;

- Terminal de des no;

- Calado Máximo;
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- Carga: Petroleiros e navios com cargas perigosas devem usar o código 
IMDG;

- Atualização das eventuais avarias ou deficiências de material relevantes 
para a navegação;

- Tipo, dimensões e arqueação bruta; e

- Nível de segurança ISPS.
 

A embarcação deverá atualizar estas informações no sistema sempre que houver uma
alteração de mais de 2 horas no ETA.

Sempre que houver alterações nas informações de pré-chegada, o Comandante deverá
atualizar e repassar os itens do seu plano de viagem ao Centro VTS Açu.

 
0412 - EMBARCAÇÃO ENTRANDO NA ÁREA VTS AÇU

O navegante que demandar na área de monitoramento do VTS do Porto do Açu deverá
entrar em contato com o Centro VTS do Porto do Açu informando suas intenções de manobra,
por meio do rádio VHF no canal 10.

As  embarcações  deverão  entrar  em  contato  com  o  Centro  VTS  Açu  passando  as
seguintes informações e intenções de manobra:

- Nome da embarcação;
- Horário do evento;
- Posição;
- Rumo;
- Velocidade;
- Calado Máximo; e
- Qualquer outra informação considerada relevante pelo Comandante.

 
O  Centro  VTS  Açu  passará  para  o  navegante  a  programação  de  atracação,  caso  o

Terminal designado tenha passado essa informação. Caso não haja a informação do Terminal,
será informada a área de fundeio adequada para a embarcação aguardar a disponibilidade do
Terminal, respeitando-se o item 0407 - Acesso ao Canal Interno do T2.

 0413 - EMBARCAÇÃO PASSANDO PELOS PONTOS DE NOTIFICAÇÃO

Sempre que cruzarem as proximidades de qualquer do ponto de no ficação, dentro da
área de abrangência do VTS, as embarcações deverão também entrar em contato com o Centro
VTS Açu passando as seguintes informações e intenções de manobra:

- Nome da embarcação;
- Posição;
- Prá co: Apenas para os Pontos de embarque do T1 e T2; e
- Velocidade.

0414 - EMBARCAÇÃO SAINDO DA ÁREA VTS AÇU

Toda embarcação ao sair da área VTS, deverá entrar em contato com o Centro VTS Açu
passando as seguintes informações:
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- Nome da embarcação;
- Horário do evento; e
- Posição.

 
0415 - EMBARCAÇÃO APROXIMANDO DAS ÁREAS DE FUNDEIO DO PORTO DO AÇU

As embarcações que não possuem cais  designado para atracação deverão proceder
para as áreas de fundeio, conforme estabelecidas em carta náu ca ou Aviso aos Navegantes.
Ao fundear, a embarcação deverá informar os seguintes dados ao Centro VTS Açu:

- Nome da embarcação;
- Horário do término da manobra de fundeio; e
- Posição em coordenadas geográficas.

0416 - EMBARCAÇÃO SUSPENDENDO DAS ÁREAS DE FUNDEIO DO PORTO DO AÇU

Ao  suspender  o  ferro,  as  embarcações  deverão  informar  ao  Centro  VTS  Açu,  os
seguintes dados:

- Nome da embarcação;
- Horário previsto para o início da manobra de suspender ;
- Des no; e
- Calado máximo.
Na ocorrência de qualquer avaria que impeça o suspender, as embarcações deverão

comunicar o fato ao Centro VTS Açu e informar a previsão de tempo para realização do reparo. 
Caberá a Autoridade Portuária ou os Terminais de Uso Privado (TUP) por ele designado,

estabelecer a nova data e hora para o início da manobra de atracação.
 

0417 - ATRACAÇÃO NO PORTO DO AÇU

Quando as embarcações,  aguardando a programação no Porto do Açu,  receberem a
informação do Centro VTS Açu da pron dão do Terminal e cais disponível, o navegante terá a
liberação da Administração Portuária para atracação, respeitando-se o item 0407 – Acesso ao
Canal Interno do T2. Devendo realizar a consulta junto ao Centro VTS Açu da situação atual do
tráfego e fornecer os seguintes dados:

- Nome da embarcação;
- Calado da embarcação;
- Horário do término da atracação;

- Posição; e

- Informar se existe alguma restrição na embarcação que comprometa a manobra.
 Durante  o  período  atracado,  a  embarcação  deverá  manter  o  AIS  ligado,  bem como
guarnecido os canais VHF 10 e 16 para comunicação com o Centro VTS Açu.
 

0418 - MUDANÇA DE BERÇO DE ATRACAÇÃO NO PORTO DO AÇU

Nas movimentações de embarcações dentro do mesmo Terminal ou Terminais dis ntos,
com ou sem assessoria de Prá co, desde que tenha a pron dão do Terminal e cais disponível, o
Centro  VTS  Açu  deverá  ser  contactado  15  minutos  antes  do  início  da  manobra,  sendo
necessário informar os dados abaixo, para consulta da situação atual do tráfego:
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- Nome da embarcação;
- Terminal/Cais pretendido;

- Horário previsto da desatracação e atracação no novo berço;

- Prá co;

- Calado máximo; e

- Informar se existe alguma restrição na embarcação que comprometa a manobra.

0419 - DESATRACAÇÃO DO PORTO DO AÇU

O Comandante da embarcação deverá informar ao Centro VTS Açu 15 minutos antes do
início da manobra de desatracação. Os seguintes dados devem ser informados:

- Nome da embarcação; e
- Horário do embarque do Prá co e do início da manobra de desatracação;
- Des no e ETA;

- Calado Máximo;

- Carga: Petroleiros e navios com cargas perigosas devem usar o código IMDG;
- Atualização das eventuais avarias ou deficiências de material relevantes para a 

navegação; e
- Informar se existe alguma restrição na embarcação que comprometa a manobra.

 
0420 - INFORMAÇÃO DE ACIDENTES E FATOS DA NAVEGAÇÃO NO PORTO DO AÇU

Quaisquer pos de acidentes e fatos da navegação - conforme definidos No item 0106
da NORMAM09/DPC -  ou qualquer  po de incidente  que possa  impactar na segurança da
navegação e do meio ambiente, devem ser imediatamente informados via VHF  canal 10 ao
Centro VTS Açu. Detalhes completos da ocorrência devem ser fornecidos.

Caso apropriado, deve-se enviar os relatórios de Cargas Perigosas, Substâncias Nocivas
ou Poluição Hídrica para o endereço eletrônico: acu.vts@portodoacu.com.br.

A  comunicação  à  Administração  do  Porto  não  exime  o  Armador,  Proprietário  ou
Representante Legal da embarcação de realizar as comunicações à Autoridade Marí ma.

0421 - EMBARCAÇÃO TRANSPORTANDO CARGA PERIGOSA NO PORTO DO AÇU

Os  navios  que  estejam  com  carga  explosivas  e/ou  radioa vas  deverão  cumprir  os
seguintes procedimentos para manobras no Porto do Açu:

- Informar a Autoridade Marí ma, Autoridade Portuária e Pra cagem, 48 horas antes da
entrada/saída no porto acerca da carga perigosa;

- Não poderão cruzar com outros navios ao longo de todo o seu trânsito no canal de
acesso ao porto;

- Navegarão no canal com, pelo menos, um rebocador azimutal com cabo passado na
popa; e

- Somente manobrarão no período diurno.
Estão  isentos  dos  procedimentos,  citados  neste  ar go,  os  navios  transportando  a

seguinte carga:
- Minérios radioa vos que não requeiram embalagens especiais.
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0422 - DEVERES E SANÇÕES

Além do previsto no item 401 das Normas da Autoridade Marí ma para Aquaviários -
NORMAM 13/DPC, é dever de todos os comandantes das embarcações cumprir e fazer cumprir
a Legislação nacional e internacional ra ficadas pelo Brasil, principalmente no tocante à segu-
rança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. O
disposto nestas normas não exime o proprietário, condutor, comandante ou mestre das embar-
cações da responsabilidade pela verificação dos avisos aos navegantes, do roteiro (Sailing Di-
rec ons), dos bole ns meteorológicos, dos avisos de mau tempo, publicados e emi dos pela Di-
retoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil (disponível em www.mar.mil.br/dhn/
chm), e da avaliação do estado do mar nas áreas em que empreenderá a navegação, de modo a
auxiliá-lo na decisão de permanecer no porto ou retornar as águas abrigadas.

0423 - CANAL DE ACESSO E SISTEMA DE BALIZAMENTO

A navegação nos canais de acesso das áreas de jurisdição da CPM. DelCFrio e AgSJBarra,
em seus portos e terminais, é balizada com sinais luminosos permi ndo a navegação diuturna
conforme estabelecido pela Associação Internacional de Autoridades em Auxílios à Navegação
e Faróis (AISM/IALA). O Brasil, como país-membro da AISM/IALA adotou, para as Águas Jurisdi-
cionais Brasileiras (AJB), por meio do Decreto 92.267/86, o Sistema de Balizamento Marí mo -
Região “B” recomendado por aquele organismo. O navegante deverá observar o Roteiro Costa
Leste, Lista de Faróis, Avisos aos Navegantes e demais documentos náu cos emi dos pela Dire-
toria de Hidrografia e Navegação e Centro de Hidrografia da Marinha.

0424 - ENTRADA, DESPACHO E SAÍDA DE EMBARCAÇÕES

a) Obrigatoriedade
As seguintes embarcações são obrigadas a efetuar despacho:
- de bandeira estrangeira;
- de bandeira brasileira com Arqueação Bruta (AB) igual ou superior a vinte; e
- PREPS.

b) Tramitacão de Documentos do Despacho
A tramitação de informações sobre despacho de embarcações, entre o representante

da embarcação e o Orgão Despachante deverá ocorrer na seguinte ordem:
- via Porto Sem Papel (PSP), quando de uso obrigatório, a medida que forem sendo

implantados nos portos e terminais aquaviários;
- via SISDESPACHO-WEB, quando o PSP não for aplicável;
- diretamente nas CP/DL/AG, quando não houver disponibilidade das opções acima;

e
-  fac-simile  ou  e-mail,  quando  não  houver  disponibilidade  do  PSP  ou  do

SISDESPACHO-WEB.

c) Entrada e Saída
Na chegada de uma embarcação em fundeadouro, área portuária ou terminal, deverá

ser comunicada ou reme da a Declaração Geral de Entrada ou Aviso de Entrada, de acordo com
modelo  constante  da NORMAM-08/DPC ao Órgão  de Despacho (OD)  em até  no máximo 4
(quatro) horas após a atracação ou fundeio da embarcação.
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O  Despacho  deverá  ser  realizado,  preferencialmente,  na  ro na  de  expediente
estabelecida  no  Capítulo  01  destas  Normas,  pela  Capitania,  Delegacia  ou  Agência de  sua
respec va área de jurisdição, devendo ser solicitada a permissão para saída da embarcação,
através do Pedido de Despacho. Para obter tal autorização, deverá ser cumprido o estabelecido
na NORMAM-08/DPC e outras solicitações que o Órgão do Despacho (OD) da jurisdição entenda
que  seja  relevante  para  segurança  da  navegação,  salvaguarda  da  vida  humana  no  mar  e
prevenção da poluição hídrica.

Quando uma embarcação for despachada num OD e, no decurso da viagem, ocorrer
alteração no des no, tal fato deverá ser comunicado pelo representante legal da embarcação,
da seguinte forma:

- alteração para outro porto nacional: comunicar ao OD da jurisdição do novo porto
de des no; e

- alteração para porto estrangeiro: comunicar ao OD da jurisdição do porto de saída.
Essa comunicação do interessado ao OD é realizada por meio do Registro de Altera-

ção de Des no, de acordo com o anexo previsto na NORMAM-08/DPC.
Cumpridas  as  exigências  do  despacho,  a  embarcação  será  liberada,  recebendo  o

“PASSE DE SAÍDA”.
O embarque e desembarque de familiares de tripulantes, de pessoal envolvido em

reparos e manutenção, bem como de passageiros (em navio não des nado ao transporte de
passageiros), serão feitos mediante inclusão dos respec vos nomes, na Lista de passageiros,
apresentada por ocasião do despacho, observados sempre os números máximos de pessoas
que compõe a lotação, as acomodações e o material de salvatagem disponível.

Qualquer omissão de fato ou informação inverídica que concorra para que o Despa-
cho da embarcação seja feito com vício ou erro, será considerada falta grave a ser apurada, sen-
do o Comandante o principal responsável, podendo, conforme o caso, ser re da a embarcação
por período de tempo julgado conveniente, para os esclarecimentos necessários.

0425 - SISTEMA DE DESPACHO DE EMBARCAÇÕES (SISDESP-WEB)

O SISDESP-WEB é um sistema informa zado da DPC que apoia o processo de despacho
de embarcações, provendo recursos que possibilitam o envio de documentos em formato digi-
tal e o acompanhamento do andamento dos processos de despacho, via internet, e tem por
propósito a desburocra zação dos procedimentos de estadia de embarcações nos portos e ter-
minais aquaviários brasileiros.

Os  documentos  referentes  ao  despacho  serão  disponibilizados  pelo  sistema  sob  o
formato de formulários digitais para preenchimento e assinatura digital, a qual deverá estar em
conformidade com a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICPBrasil), a fim de conferir
aos  documentos assinados digitalmente o  mesmo valor  jurídico  dos documentos em papel
assinados de próprio punho.

O sistema, além de realizar validação preliminar das informações recebidas quanto ao
cumprimento  dos  requisitos  estabelecidos  nas  Normas  da  Autoridade  Marí ma,  permi rá
conhecer a programação de escala de embarcações nos portos nacionais,  facilitando,  dessa
forma, o planejamento das ações per nentes por parte dos OD.

0426 - FERROS E AMARRAÇÃO

As embarcações, quando em movimento nos canais de acesso aos portos, deverão man-
ter, ao menos um dos ferros pronto para ser largado em caso de emergência.
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SEÇÃO II

SERVIÇO DE REBOCADORES

0427 - CONDIÇÕES DE USO E EMPREGO DE REBOCADORES

O  emprego  de  rebocadores  pode  ser  obrigatório  ou  faculta vo,  de  acordo  com  o
estabelecido para cada Porto/Terminal da jurisdição.

A CPM orienta a consulta à publicação “TUG USE IN PORT”, do Captain Henk Hensen -
The Nau cal Ins tute, que poderá servir como subsídio aos cálculos que determinam a potência
necessária e a quan dade de rebocadores. No entanto, é importante ressaltar que a decisão fi-
nal quanto ao método de u lização dos rebocadores caberá ao Comandante da embarcação as-
sis da, ouvido o Prá co, assim como o número de rebocadores empregados.

0428 - AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO JOÃO DA BARRA

Os serviços de reboque des nados às manobras de atracação, desatracação e evolução
dos navios nos terminais T1 e T2 do Porto do Açu são prestados por empresa especializada e
autorizada pela Administração do Porto. O serviço encontra-se disponível 24 horas por dia, 7
dias  por  semana,  sendo  contratado  e  agendado  diretamente  pelo  armador,  ou  seu
representante, às suas custas, exceto quando cláusulas contratuais específicas entre o Terminal
de des no da embarcação e seu armador ou representante tratarem de forma diversa.

A  obrigatoriedade/isenção  da  u lização  dos  serviços  de  reboque  e  a  quan dade
necessária no Porto do Açu deverão atender ao estabelecido pela Autoridade Marí ma.

a) Terminal 1 (T1)
1) Terminal T-Ore

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

LESTE
LOA: 300m
Boca: 50m
Calado: 18.5m

Todas as manobras: 4 (2 de 80 TTE +
2 de 70TTE)

OESTE
LOA: 300m
Boca: 50m
Calado: 18.5m

Todas as manobras: 4 (2 de 80 TTE +
2 de 70TTE)

2) Terminal T-Oil
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

NORTE

LOA: 340m
Boca: 60m
Calado: até 21m sem maré
Até 21.7m com maré mínima de 0.7m

VLCC carregado: 5 (2 de 80 TTE + 3
de 70TTE);
Suezmax carregado: 5 (2 de 80 TTE +
3 de 70TTE)
Suezmax leve: 4 (2 de 80 TTE + 2 de
70TTE)

CENTRAL

LOA: 340m
Boca: 60m
Calado: até 21m sem maré
Até 21.7m com maré mínima de 0.7m

VLCC carregado: 5 (2 de 80 TTE + 3
de 70TTE);
Suezmax carregado: 5 (2 de 80 TTE +
3 de 70TTE)
Suezmax leve: 4 (2 de 80 TTE + 2 de
70TTE)
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SUL
LOA: 300m
Boca: 50m
Calado: 17.2m

Navios carregados: 5 (2 de 80 TTE +
3 de 70TTE);
Navios em lastro: 4 (2 de 80 TTE + 2
de 70TTE)

b) Terminal 2 (T2)

1) Terminal T-Mult
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais

LOA: 250m
Boca: 40m
Calado: até 12.5m, sem maré
Até  13.1m,  com  maré  mínima  de  até
0.6m

Calado < 10m: 2 de 55TTE
Calado > 10m: 3 de 55 TTE

2) Terminal Intermoor
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais
LOA: 183m
Boca: 30m
Calado: 8.9m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

3) Terminal NOV
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais
LOA: 183m
Boca: 30m
Calado: 8.9m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

4) Terminal Flexibrás
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Cabeços  nº  1  a
16

LOA: 183m
Boca: 30m
Calado: 8.7m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

Todo o cais
LOA: 183m
Boca: 30m
Calado: 8.36m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

5) Terminal B-Port
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Reto Sul

LOA: 183m
Boca: 30m
Calado: 8.8m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.
Navio – Tanque:
Atracação: 3 de 55TTE
Desatracação: 2 de 55TTE

Dársenas 1 a 4
LOA: 100m
Boca: 20m
Calado: 6.3m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

Dársena 5
LOA: 100m
Boca: 20m
Calado: 7.2m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.
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Dáresena 6
LOA: 100m
Boca: 20m
Calado: 7.6m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

Dáresena 7
LOA: 100m
Boca: 20m
Calado: 7.6m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

Dáresena 8
LOA: 100m
Boca: 20m
Calado: 7.6m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

6) Terminal TECMA
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Berço 1
LOA: 185m
Boca: 32m
Calado: 11m

Navio  –  Tanque:  mínimo  2  de
55TTE*

Berço 2
LOA: 95m
Boca: 20m
Calado: 7.9m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

*Observação:  a  critério  do  Prá co  ou  do  Comandante,  poderá  ser  u lizado  um  terceiro
rebocador de até 55TTE, dependendo das condições ambientais no momento da manobra.

7) Terminal DOME
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo cais
LOA: 120m
Boca: 28m
Calado: 7.8m

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.

8) Terminal do Molhe Sul
BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo cais
LOA: 230m
Boca: 34m
Calado: até 9.07m, sem maré
Até 9.67m, com mare

Não  aplicável  às  embarcações  de
apoio marí mo.
Outras embarcações: 4 (3 de 60TTE
e 1 de 70TTE)

0429 - SITUAÇÕES DE MAIOR RISCO

Nenhum  Comandante  autorizará  uma  manobra  com  o  navio,  sob  seu  comando  e
responsabilidade, se não es ver convicto de que estão resguardadas as condições sa sfatórias
de segurança da navegação.

Recomenda-se que o Comandante troque informações prévias com a pra cagem e/ou
com  os  mestres  dos  rebocadores  sobre  a  manobra  a  ser  feita,  a  bacia  de  evolução  e  as
caracterís cas do próprio navio.

Caso haja situações que envolvam maior risco à segurança, deverão ser apresentadas
recomendações sobre o uso e emprego de rebocadores, pelos representantes das instalações
portuárias/Terminais que serão devidamente avaliadas pela CPM, DelCFrio ou AGSJBarra. Caso
haja a necessidade, serão estabelecidos e divulgados no site da Autoridade Portuária/Terminal
tais situações, bem como o po, o método de u lização dos rebocadores e o número mínimo de
rebocadores para atendimento da situação considerada de maior risco por manobra.
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Nas manobras de rebocadores, junto à proa dos navios, é proibida a passagem do cabo
de reboque arriando-o pela proa para ser apanhado com croque pela guarnição do rebocador. A
passagem do cabo deverá ser feita através de re nida, lançada a par r do castelo de proa em
direção ao convés do rebocador, de modo a evitar a excessiva aproximação rebocador/navio,
reduzindo os efeitos da interação hidrodinâmica entre as embarcações.

0430 - RECOMENDAÇÕES SOBRE TIPO E MÉTODO DE EMPREGO DE REBOCADORES

A Administração do Porto ou Terminal deverá estabelecer, subsidiada pela pra cagem,
Comandante da Embarcação e Mestres dos rebocadores, os pos, potências e quan dade míni-
ma de rebocadores a serem u lizadas nas manobras portuárias e terminais. Após ob do o con-
senso da Autoridade Marí ma, a Administração do Porto ou Terminal divulgará tais informa-
ções através de Instrução Norma va, no contexto dos parâmetros operacionais definidos para
as manobras de navios no porto.

Por ocasião da manobra, o Comandante da embarcação poderá solicitar o acréscimo de
rebocadores acima do número previsto nas normas portuárias, se assim entender, sendo reco-
mendável ouvir a sugestão do prá co. É recomendável que o disposi vo para reboque também
seja definido pelo Prá co, considerando sua familiarização com a frota de rebocadores e suas
caracterís cas.

Os cabos de reboque e outros materiais a serem u lizados nas manobras com os rebo-
cadores deverão ser adequados aos requisitos de segurança para a manobra.

Ao Comandante do navio caberá a decisão final quanto à u lização dos materiais ade-
quados à manobra e disposi vos, desde que não estejam em conflito com as normas portuá-
rias.

0431 - SITUAÇÕES DE FORÇA MAIOR

Em casos de força maior, o Capitão dos Portos, ouvido o representante da Pra cagem se
necessário, poderá autorizar manobras fora das regras estabelecidas por esta NPCP, por meio
de requerimento do Armador ou responsável pela embarcação, com a concordância do Coman-
dante. A autorização a ser concedida terá sempre em vista os requisitos de segurança da nave-
gação, e não eximirá seu requerente, Armador e/ou Agência Marí ma, e seu executante, o Co-
mandante, das suas devidas responsabilidades legais.

Entende-se como força maior, neste caso, as situações em que não haja disponibilidade
ou a quan dade sugerida de rebocadores, bem como o “BOLLARD PULL” existente seja inferior
ao desejável, por mo vos que não se possam evitar ou impedir.

0432 - AUTORIZAÇÃO DE FAINAS DE REBOQUE

Para  Autorização  de  fainas  de  reboque,  com  o  devido  lançamento  em  “Aviso  aos
Navegantes”, os Representantes das Agências Marí mas e das embarcações deverão solicitar o
despacho do comboio com antecedência mínima de 10 dias úteis. Os seguintes documentos
deverão ser apresentados ao Agente da autoridade Marí ma para a aprovação do Reboque:

1 - Plano de reboque, contendo:
a)  Descrição  dos rebocadores  e  da  embarcação  rebocada,  mencionando  o

comprimento,  a  boca,  a  arqueação  bruta  (AB)  e  a  arqueação  liquida  (AL)  de  todas  as
embarcações envolvidas no plano;

OSTENSIVO - 4 - 14 -                      NPCP-CPM



OSTENSIVO                                                                                                                                   NPCP-CPM

b) Descrição das caracterís cas do conjunto, mencionando o comprimento do cabo
de reboque, a velocidade média, a distância a ser navegada e o tempo es mado de faina;

c) Descrição do período da operação, das datas previstas de par da e local e datas
previstas de chegada no des no e local;

d) Descrição do Peso e dimensões do material a ser rebocado; e
e) Seguintes documentos do Engenheiro Naval responsável pelo Plano de Reboque:

cópia  de  cédula  de  iden dade;  original  da  ART  preenchida  e  assinada  pelo  engenheiro;  e
original  do  comprovante  de  pagamento  da  taxa  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  e
Arquitetura - CREA, com as assinaturas do engenheiro e do contratante.

2 - Memorial descri vo do sistema de reboque, o mais detalhado possível, contendo o
sistema de reboque u lizado, descrição dos cabos e amarras u lizados e devidamente assinado
pelo responsável técnico;

3 - Plano de Con ngência, abrangendo as situações de risco para o reboque;
4 - Croqui do disposi vo de reboque, em folha de impressão A1 ou A2;
5 - Cópia dos cer ficados de tração está ca dos rebocadores;
6 -  Cópia do Seguro P&I das embarcações envolvidas no reboque e dos rebocadores,

caso aplicável;
7  -  Cópias  dos  documentos  de  propriedade  das  embarcações  e  rebocadores,  dos

cer ficados de classe, borda livre, Arqueação, CTS, CSN e demais documentos estatutários;
8 - Cópia da Autorização da Autoridade Portuária/Terminal; e
9 - Demais documentos necessários à realização do Despacho, constantes da NORMAM-

08/DPC.
OBS: Em caso de reboque de casco ou embarcações avariadas, deverá ser cumprido o

previsto no item 0213 da NORMAM-08/DPC.
Em caso de exportação de casco/sucata para o exterior, deverá ser observado pelo ex-

portador, o cumprimento do previsto na  Convenção sobre o controle de movimentos trans-
fronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito (Convenção de Basiléia).

0433 - DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

A Força de Tração Está ca Longitudinal (BOLLARD PULL) dos rebocadores será medida e
atestada conforme instruções específicas baixadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC).

Todas as embarcações classificadas quanto ao serviço e/ou a vidades como rebocado-
res, com potência instalada superior a 300HP, deverão possuir o Cer ficado de Tração Está ca
Longitudinal, homologado pela DPC, de acordo com instruções específicas. Os rebocadores se-
rão reconhecidos pelos valores nominais constantes desse Cer ficado.

Os rebocadores com potência instalada igual ou inferior a 300HP não terão necessidade
de possuir o Cer ficado de Tração Está ca Longitudinal. Eles serão reconhecidos pelo “BOL-
LARD PULL” es mado, isto é, u lizando a regra prá ca de correspondência de uma tonelada
métrica de força de tração para cada 100HP de potência do motor.

Para efeito de segurança da navegação, os rebocadores citados no subitem anterior so-
mente poderão ser empregados em operação de reboque caso possuam o referido Cer ficado
de Tração Está ca, homologado pela DPC.
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SEÇÃO III

SERVIÇO DE PRATICAGEM

0434 - PROPÓSITO

Estabelecer os procedimentos complementares às Normas da Autoridade Marí ma para
o Serviço de Pra cagem (NORMAM-12/DPC), bem como dar conhecimento das caracterís cas
da Zona de Pra cagem pertencente às áreas de jurisdição da CPM, DelCFrio e AgSJBarra.

0435 - SERVIÇO DE PRATICAGEM

É o conjunto de a vidades profissionais de assessoria ao Comandante, requeridas por
força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. É
cons tuído  de  Prá co,  de  Lancha  de  Prá co  e  de  Atalaia.  A  Lancha  de Prá co  poderá  ser
subs tuída  pelo  uso  de  helicóptero,  devendo  ser  observadas  as  instruções  con das  na
NORMAM-27/DPC, em especial no tocante a operações em “helideque adaptado à meia-nau e
na lateral de navios” e “área de pick-up de helicópteros em embarcações”.

0436  -  CARACTERÍSTICAS,  ORGANIZAÇÃO  DO  SERVIÇO  DA ZP  DA  ÁREA  DE  JURISDIÇÃO  E
NÚMERO DE PRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS FAINAS DE PRATICAGEM

Zona  de Pra cagem (ZP)  é  a  área  geográfica delimitada por  força de peculiaridades
locais que dificultem a livre e segura movimentação de embarcações, exigindo a cons tuição e
funcionamento ininterrupto de Serviço de Pra cagem para essa área. Na área de jurisdição da
CPM e OM subordinadas, o Porto do Açu e o Porto do Forno compõem a ZP-15. Os demais
portos da ZP-15 estão sob a área de jurisdição da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

0437 - SERVIÇO DE PRATICAGEM NO PORTO DO FORNO

O serviço de Pra cagem é obrigatório para as embarcações que acessam o Porto do
Forno. Essa obrigatoriedade ocorre a par r da entrada da embarcação no primeiro par de boias,
entrada  do  canal  de  acesso,  exceto  para  aquelas  embarcações  previstas  no  item  0404  da
NORMAM-12/DPC, que versa sobre “Pra cagem de Caráter Obrigatório ou Faculta vo”.

0438 - PONTO DE ESPERA PARA PRÁTICO NO PORTO DO FORNO

Os pontos de espera de embarque e desembarque de Prá co para as embarcações que
acessam o Porto do Forno localiza-se na seguinte posição, devendo observar as restrições e
profundidades descritas na Carta Náu ca 1503/DHN:

Quadro das Coordenadas do Ponto de Espera de Prá co - DATUM WGS 84

Descrição La tude (S) Longitude (W)

Ponto embarque/desembarque do Prá co 22º 58’ 24” S 041º59’ 06” W

0439 - SERVIÇO DE PRATICAGEM NO PORTO DO AÇU

O serviço de Pra cagem é obrigatório para as embarcações que acessam o Porto do Açu.
Essa obrigatoriedade ocorre a par r da entrada da embarcação no primeiro par de boias de
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entrada  do  canal  de  acesso,  tanto  ao  T1  quanto  ao T2,  exceto  para  aquelas  embarcações
previstas  no  item  0404,  “Pra cagem  de  Caráter  Obrigatório  ou  Faculta vo”,  da
NORMAM-12/DPC.

O quadro abaixo apresenta a delimitação da Zona de Pra cagem Obrigatória no Porto do
Açu:

Quadro das Coordenadas da Zona de Pra cagem Obrigatória “Z” - DATUM WGS 84

Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

Z1

Zona de Pra cagem Obrigatória

21° 46,627' 041° 00,752'

Z2 21° 49,616' 040° 49,945'

Z3 21° 50,591' 040° 50,242'

Z4 21° 49,201' 040° 55,519'

Z5 21° 51,470' 040° 59,625'
O serviço de Pra cagem encontra-se disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)

dias por semana, e pode ser agendado pelo agente marí mo ou armador diretamente com a
atalaia da ZP-15.

0440 - PONTO DE ESPERA PARA PRÁTICO NO PORTO DO AÇU

Os pontos de espera de embarque e desembarque de Prá co para as embarcações que 
acessam o Porto do Açu localizam-se nas seguintes posições, devendo observar as restrições e 
profundidades descritas nas Cartas Náu cas 1405, 1406 e 1550/DHN:

Quadro das Coordenadas do Ponto de Espera de Prá co - DATUM WGS 84

Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

P1 Ponto embarque/desembarque do
Prá co para o T1 21º 50' 20” S 040º 46' 43” W

P2 Ponto embarque/desembarque do
Prá co (secundário) para o T1 21º 47' 10” S 040º 55' 24” W

P3 Ponto embarque/desembarque do
Prá co para o T2

21º 50' 42” S 040º 54' 30” W

0441 - ESCALA DE RODÍZIO ÚNICA DE PRÁTICOS (ERU)

A escala de rodízio única de Serviço Prá co da ZP-15 segue as determinações constantes
da NORMAM-12/DPC.

0442 - OBRIGAÇÕES DO COMANDANTE

Os deveres do Comandante da embarcação com relação ao Prá co estão previstos no
item 0230 da NORMAM-12/DPC.

0443 - OBRIGAÇÕES DO PRÁTICO E DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Os deveres do Prá co estão previstos nos itens 0228 e 0229 da NORMAM-12/DPC.
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0444 - IMPRATICABILIDADE

É competência da CPM, DelCFrio ou AgSJBarra declarar a impra cabilidade da barra.
A impra cabilidade  será configurada quando  as  condições meteorológicas  ou  outras,

provocadas por acidentes  ou deficiências  técnicas,  possam implicar  em inaceitáveis riscos  à
segurança da navegação, desaconselhando à realização da manobra, o tráfego de navios e/ou
embarque/desembarque de pra co nos seguintes casos:

1 - Quando o prá co, ao constatar condições desfavoráveis (de acordo com parâmetros
abaixo  relacionados)  de  mar,  vento  e  visibilidade,  deverá  entrar  em  contato  com  a  CPM,
DelCFrio  ou AGsJBarra,  a fim de que possa ser analisada a necessidade de ser declarada a
impra cabilidade da barra, suspendendo total ou parcialmente a realização de manobras.

Parâmetros de segurança (escala Beaufort) para mar e vento:
Mar e vento no ponto de espera de prá co - superior 6;
Mar e vento na bacia de evolução - superior a 6;
Visibilidade - inferior a 0,5 milhas náu cas (NM).
2  -  Quando  a  Atalaia  receber  da  CPM,  DelCFrio  ou  AGsJBarra  a  declaração  da

impra cabilidade  da  barra,  deverá  informar  imediatamente  à  Administração  dos  Portos  e
Terminal,  Operadores/Agentes  de  Navegação  e  demais  órgãos  envolvidos,  para  que  seja
disseminada tal decisão aos navios que estejam fundeados ao largo, aguardando entrada no
porto, e aqueles que estejam aguardando saída do porto, suspendendo todas as manobras.

3 - Quando as condições meteorológicas e/ou estado do mar impedirem o embarque do
Prá co com segurança, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade e
mediante prévia autorização da CPM, DelCFrio ou AGsJBarra, poderá demandar a ZP até um
local abrigado que permita o embarque do Prá co, observando orientações transmi das pelo
Prá co de bordo da Lancha de Prá co. A autorização da CPM, DelCFrio ou AGsJBarra deverá ser
solicitada, preferencialmente, por intermédio da Atalaia.

4 - Quando as condições meteorológicas e/ou estado do mar impedirem o desembarque
do Prá co com segurança, o Comandante da embarcação, sob sua exclusiva responsabilidade e
mediante prévia autorização do CPM, DelCFrio ou AGsJBarra, poderá desembarcar o Prá co em
local abrigado e prosseguir a singradura, observando os sinais e orientações transmi das pelo
Prá co, que ficará a bordo da Lancha de Prá co.

Caso,  antecipadamente,  fique  configurada  a  possibilidade  de  falta  de  segurança  no
desembarque do Prá co e que a segurança da navegação desaconselhe o seu desembarque
antes do Ponto de Espera de Prá co, tal situação deverá ser apresentada ao Comandante da
embarcação,  devendo o  Prá co estar  pronto para  seguir  viagem até  o próximo porto,  com
documentos, passaporte, roupas, etc, caso seja a decisão do Comandante e mediante prévia
autorização da CPM, DelCFrio ou AGsJBarra. Caso o Prá co e o Comandante da embarcação
sejam surpreendidos pela necessidade de seguir viagem, pela impossibilidade do desembarque
do Prá co com segurança, caberá ao Comandante da embarcação prover os meios necessários
para a permanência a bordo do Prá co e o seu retorno ao porto de sua ZP. Tal fato deverá ser
comunicado, imediatamente, à CPM, DelCFrio ou AGsJBarra.

O meio de comunicação com o Agente da Autoridade Marí ma, nos casos previstos nas
alíneas anteriores, será preferencialmente o correio eletrônico (e-mail), seguido do telefone ou
canal 16 (VHF).
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0445 - QUALIFICAÇÃO DO PRATICANTE DE PRÁTICO

Os  procedimentos  para  a  qualificação  do  pra cante  de  prá co  estão  descritos  na
NORMAM-12/DPC.

0446 - EXAME DE HABILITAÇÃO PARA PRÁTICO

Os  procedimentos  para  o  exame  de  habilitação  para  prá co  estão  descritos  na
NORMAM-12/DPC.

0447 - MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO DO PRÁTICO

Os procedimentos a manutenção da habilitação do prá co estão descritos na NORMAM-
12/DPC.

0448 - DISPENSA DO SERVIÇO DE PRATICAGEM

De  acordo  com  o  con do  na  NORMAM-12/DPC,  as  seguintes  embarcações  estão
dispensadas do Serviço de Pra cagem (pra cagem faculta va):

1 - As classificadas, exclusivamente, para operar na navegação interior e que arvorem
bandeira brasileira;

2 - As de bandeira brasileira com AB até 2000, de qualquer po;
3 -  As de bandeira estrangeira com AB até 2000,  desde que atendam aos seguintes

requisitos:
(a) Sejam contratadas por empresa brasileira que tenha sua sede e administração no

país; e
(b) Sejam comandadas por marí mo brasileiro.

4 - As empregadas em navegação de apoio marí mo, conforme definido no art. 3º Inciso
I, alínea c) da RLESTA, com AB até 3000, desde que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas
por  empresa  brasileira  que  tenha  a  sua  sede  e  administração  no  País  e  comandadas  por
marí mos brasileiros;

(b) Possuam equipamento auxiliar  de manobra,  tais como: “bow thruster”,  “stern
thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e
(d) Estejam com o AIS a vo.

5 - As empregadas em navegação de apoio marí mo, conforme definido no art. 3º Inciso
I, alínea C da RLESTA, com AB maior que 3000 e menor ou igual a 5000, desde que atendam aos
requisitos listados na subalínea 4) e que constem nominalmente em Portaria do Diretor de
Portos e Costas,  especificando o Porto ou Terminal  de Uso Priva vo (TUP) válido para essa
concessão. Em complemento, deverão ser fornecidos para verificação da DPC:

(a) Cer ficado(s) de Competência(s) do(s) comandante(s) da embarcação;
(b) caracterís cas técnicas da embarcação, conforme previstas nas letras (b) e (c) da

subalínea 4), da alínea c) deste item; e
(c) cópia de, no mínimo, quatro (4) Comprovantes de Faina de Pra cagem (anexo 2-G

da NORMAM-12/DPC), para confirmação de que o(s) comandante(s) da embarcação indicado(s)
foi(ram)  assessorado(s)  pela  pra cagem  e  está(ão)  familiarizado(s)  com  a  navegação  e
atracação/desatracação no local solicitado.

OSTENSIVO - 4 - 19 -                      NPCP-CPM



OSTENSIVO                                                                                                                                   NPCP-CPM

6 - As embarcações com AB maior que 2000 engajadas em operação de dragagem, desde
que atendam aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas
por  empresa  brasileira  que  tenha  a  sua  sede  e  administração  no  País  e  comandadas  por
marí mos brasileiros;

(b) O trajeto esteja compreendido entre a área de dragagem e a área de despejo,
tendo sido realizado adestramento com Prá co a bordo de, no mínimo, cinco navegações de
pra cagem entre a área de dragagem e área de despejo e cinco navegações de pra cagem
entre  a  área  de  despejo  e  área  de  dragagem  no  supracitado  trajeto  (nesta  situação  a
autorização para dispensa do Serviço de Pra cagem será concedida pela CP);

(c)  Para  o  fundeio,  atracação  ou  desatracação  no  Porto  ou TUP  de operação,  as
embarcações  com  AB  até  5000  deverão  cumprir  as  mesmas  instruções  preconizadas  nas
subalíneas 4) e 5), da alínea c) do item 0404; e

(d) Que seja efetuada consulta obrigatória à Estação de Pra cagem e/ou Serviço de
Tráfego de Embarcações (VTS), quanto à sequência a ser observada nas manobras de entrada e
saída do porto e dentro da ZP.

7 - As embarcações classificadas como Petroleiro, com AB até 3000, desde que atendam
aos seguintes requisitos:

(a) Sejam de bandeira brasileira. Se de bandeira estrangeira, desde que contratadas
por  empresa  brasileira  que  tenha  a  sua  sede  e  administração  no  país  e  comandadas  por
marí mos brasileiros;

(b) Possuam equipamento auxiliar  de  manobra, tais  como: “bow  thruster”,  “stern
thruster”, propulsão azimutal ou similares;

(c) Possuam DGPS; e
(d) Estejam com o AIS a vo.

8  -  As  embarcações  com  arqueação  bruta  (AB)  maior  que  500,  com  pra cagem
faculta va, devem, obrigatoriamente, comunicar suas movimentações dentro da ZP à Estação
de Pra cagem, visando o controle e a segurança do tráfego aquaviário.

Para o Terminal 2 do Porto do Açu (subzona 4 da ZP-15), para confirmação de que os
comandantes  das  embarcações  com  AB  maior  que  3000  e  menor  ou  igual  a  5000  foram
assessorados pela Pra cagem e estão familiarizados com a navegação e com a entrada/saída
do referido Terminal, deverão ser fornecidas cópias de 4 (quatro) comprovantes de Fainas de
Pra cagem,  sendo  dois  de  manobras  diurnas  e  dois  de  manobras  noturnas  no  referido
Terminal, para poderem ser dispensadas do Serviço de Pra cagem (anexo 2-G da NORMAM-
12/DPC).

SEÇÃO IV

SEGURANÇA ORGÂNICA

0449 - SEGURANÇA DAS EMBARCAÇÕES CONTRA ASSALTOS, ROUBOS E SIMILARES

Os navegantes devem estar atentos à possibilidade de ocorrência de atos de assalto e
roubo a mão armada a bordo das embarcações, quando fundeadas ou atracadas. Além dos
Planos de Segurança ins tuídos pelo Código Internacional para Proteção de Navios e Instalações
Portuárias (ISPS CODE), de uso obrigatório para os navios definidos na NORMAM-01/DPC, o
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“Decálogo de Segurança”, constante do anexo B, sugere precauções a fim de evitar prejuízos aos
navios.

a) Providências do Responsável
Os armadores ou seus representantes legais, cujas embarcações estejam atracadas ou

fundeadas, visando à defesa de seus tripulantes e a manutenção dos bens de sua propriedade
ou sob sua guarda, poderão, sob sua inteira responsabilidade, contratar empresas credenciadas
para  instalação  a  bordo  de  equipamento  de  detecção  de  intrusos,  tais  como  alarmes  e
detectores        infravermelhos.

b) Obrigatoriedade de Vigilância por Tripulante
É obrigatória a presença a bordo de um membro da tripulação nos navios atracados e

fundeados, guarnecendo equipamento VHF. A Capitania dos Portos e suas OM subordinadas
mantêm escuta permanente no canal 16 de VHF.

c) Competência
A Polícia Federal é a autoridade competente para inves gar e coibir ilícitos penais a

bordo.

d) Obrigatoriedade de Comunicação
Na ocorrência de um assalto ou roubo a mão armada, o Comandante deverá informar

as autoridades da Polícia Federal e fazer um relatório circunstanciado dos acontecimentos e dos
procedimentos preven vos adotados, o mais detalhado possível, no prazo máximo de doze (12)
horas após a ocorrência,  contendo a descrição dos ladrões,  número e po de embarcações
usadas  e  meios  u lizados  para  a ngirem  o  convés.  O  relatório  deverá  ser  encaminhado  à
Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre o porto, para instauração de
Inquérito Administra vo.

São responsáveis pelo indispensável Registro Policial da Ocorrência bem como pelo
citado relatório, o Comandante e o proprietário ou o Armador do navio, sendo corresponsável o
Agente Marí mo. É necessário que o Vigia Portuário, contratado para o serviço de vigilância do
navio, preste depoimento à autoridade policial sobre o ataque.

SEÇÃO V

MEIO AMBIENTE

0450 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A Lei 9.966/2000, cuja regulamentação é o Decreto 4.136/2002, ampliou a proteção ao
meio ambiente marinho no que diz  respeito  à prevenção,  controle e fiscalização nas Águas
Jurisdicionais Brasileiras.

É aplicada a navio, porto ou terminal, dutos não associados às plataformas e plataformas
com suas instalações de apoio e qualquer po de poluente. Além disso, essa lei consolida os
princípios das Convenções MARPOL 73/78 e ORC-90.

De acordo com o parágrafo único do ar go 32 do Decreto 4.136/2002, cabe à Autoridade
Marí ma autuar e multar  como infratores os  navios e plataformas com suas instalações de
apoio  que  efetuarem  descarga  de  substâncias  classificadas  nas  categorias  B,  C  e  D  da  Lei
9.966/2000,  bem como outras  misturas  que as  contenham, salvo  se  atendidas as seguintes
condições:
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- o lançamento por navio se enquadre nos casos permi dos pela convenção MARPOL
73/78;

- o navio não se encontre dentro dos limites de área ecologicamente sensível, conforme
representado nas cartas náu cas nacionais; e

- os procedimentos para descarga por navio e plataforma com suas instalações de apoio
sejam aprovados pelo órgão ambiental competente.

a) Meio Ambiente Marinho
Os navios deverão observar as regras de convivência harmônica  e preservação do

meio  ambiente  marinho  descritas  na  legislação  per nente,  durante  sua  estadia  no  Porto.
Serviços  de  mergulho  que  tratam  de  limpeza  no  casco,  caixas  de  mar  ou  hélices  não  são
permi dos.

b) Esgoto Sanitário
A  descarga  de  esgoto  sanitário  diretamente  para  o  mar  é  proibida  pela  Agência

Nacional  de Vigilância Sanitária (ANVISA).  O sistema de tratamento de efluentes  deverá ser
man do operante durante a estadia do navio no Porto e suas áreas de fundeio.

c) Comunicação Ambiental
O  derramamento  de  poluentes,  ocorrido  de  forma  acidental  ou  não,  deverá  ser

imediatamente comunicado à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre
a área. Idên ca comunicação deverá ser feita ao IBAMA, INEA e a ANP.

d) Plano De Emergência
Os navios, na ocorrência de derramamento de óleo, darão início à execução de seu

“Plano de resposta para emergência marinha”, conforme previsto na convenção MARPOL 73/78.

e) Cuidados para Evitar Poluição
As  embarcações  deverão  recolher  o  lixo  em  recipientes  adequados,  mantendo-os

tampados até a re rada de bordo.
Não  é  permi do  que  recipientes  de  lixo  fiquem  dependurados  pela  borda  da

embarcação ou acumulados no convés principal, onde possam vir a cair para o mar.
É proibido efetuar qualquer po de esgoto, com descarga direta para o mar, durante a

permanência no porto.
A re rada de objetos contendo produtos químicos poderá ser feita empregando-se

chata, caminhão ou outro meio, desde que executada por firma legalmente habilitada e com
consen mento da Administração do Porto e da Capitania dos Portos/Delegacia ou Agência.

Não estão autorizados a realização de serviços de pintura no costado, nem a rar ao
mar lixo, entulho, cinzas e objeto ou substância, que possam prejudicar a biota marinha local ou
causar poluição ambiental.

f) Recebimento e Transferência de Combus vel
Os procedimentos para as operações de transferência de óleo e seus derivados entre

embarcações, sejam de abastecimento (bunkering) ou de carga (Ship to Ship e Ship to Barge),
em áreas  portuárias  ou  em mar  aberto,  deverão  atender  o  preconizado  no  Capítulo  6  da
NORMAM-08/DPC.

g) Limpeza de Tanques, Porões e Recolhimento de Lixo
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Os serviços disponíveis são os especificados para cada Porto ou Terminal.

h) Base de Pron dão para Atendimento à Emergências do Porto do Açu (BPAE)
Em conformidade com a legislação ambiental em vigor, o Porto do Açu possui uma

Base de Emergência  para  contenção de possível  vazamento de hidrocarbonetos provocados
pelas embarcações ou pelos terminais.

0451  -  CARGA OU DESCARGA DE PETRÓLEO E  SEUS DERIVADOS,  PRODUTOS QUÍMICOS A
GRANEL E GÁS LIQUEFEITO

a) Pron dão
As  embarcações  deverão  manter  con nua  vigilância  durante  as  operações  de

carregamento ou descarregamento de petróleo ou seus derivados, produtos químicos a granel e
gás liquefeito, pois, como demonstram as esta s cas, é nessas ocasiões que ocorrem a maioria
dos derramamentos registrados.

Para tanto,  durante todo o período de carga ou descarga, deverão ser  man dos a
postos, no convés, tripulantes qualificados e conhecedores das manobras de modo a poderem,
rapidamente, interromper a operação em caso de acidente ou avaria nos equipamentos.

Da mesma forma, os terminais deverão manter operadores qualificados e atentos à
faina, em tal posição que possam paralisar a operação imediatamente em caso de vazamento
ou derramamento do produto.

b) Habilitação
Serão considerados qualificados os Oficiais e tripulantes que, além de seus cursos de

formação  e  decorrentes,  possuam  habilitações  específicas  para  exercerem  a vidades  em
navios-tanque petroleiros, navios-tanque para produtos químicos e navios transportadores de
gás  liquefeito,  previstas  em  Resoluções  da  Conferência  Internacional  sobre  a  Formação  de
Marí mos e Expedição de Cer ficados (STCW-78).

c) Abastecimento (Bunkering)
Em áreas portuárias, cumprir o previsto no Capítulo 6 da NORMAM-08/DPC.

0452 - MERCADORIAS PERIGOSAS

São  consideradas  mercadorias  perigosas  todas  as  substâncias  assim  classificadas  no
Capítulo  VII da Convenção Internacional  para  Salvaguarda da Vida  Humana  no Mar  (SOLAS
74/78)  e  nas  demais  Normas  previstas  na  legislação  vigente.  Este  capítulo  tem regras  que
esclarecem como deve ser realizado o transporte de:

I) mercadorias perigosas embaladas (Código IMDG);
II) cargas sólidas a granel (Código BC);
III) produtos químicos perigosos a granel (Código IBC); e
IV) gases liquefeitos a granel.
 
a) Requisitos para o Transporte

O transporte de mercadorias perigosas obedecerá às normas con das na Convenção
Internacional  para  Salvaguarda  da  Vida  Humana  no  Mar  (SOLAS-74/78),  no  Internacional
Mari me Dangerous Goods Code – IMDG-Code e nas demais normas previstas na legislação
vigente.
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b) Embarcações que chegam ao Porto
A  Capitania  dos  Portos,  Delegacia  e  Agência  deverão  ser  informadas  pelo

Comandante da embarcação ou seus agentes marí mos de toda carga perigosa que chegar ao
Porto/Terminal, seja para descarga ou em trânsito. Esta informação deverá ser feita de acordo
com o anexo 1-C da NORMAM-29/DPC.

c) Embarcações que deixam o Porto
Deverão ser entregues até 24 horas antes da saída da embarcação à Capitania dos

Portos,  Delegacia  ou  Agência,  o  Manifesto  de  Carga,  conforme  previsto  no  anexo  1-B  da
NORMAM-29/DPC, Para  os  navios  de  bandeira  brasileira,  classificados  para  o  transporte de
carga e/ou passageiros, deverá ser emi do o Termo de Responsabilidade previsto no anexo 1-C
da NORMAM-29/DPC.

d) Regras
As  mercadorias  perigosas,  para  serem  transportadas  a  bordo  de  embarcação,

deverão estar:
- com embalagem correta e em bom estado;
- com os recipientes marcados e e quetados com o nome técnico exato, sendo que o

nome comercial não é admi do, e com uma e queta ou marca contendo o símbolo indicando
claramente a natureza perigosa do seu conteúdo;

- documentadas na origem por seus expedidores, contendo, além do manifesto de
carga, um cer ficado ou declaração atestando que a mercadoria está corretamente embalada,
marcada e e quetada e que atende às condições exigidas para seu transporte; e

- es vadas de maneira apropriada e segura, conforme sua natureza; as mercadorias
incompa veis devem ser separadas umas das outras; o transporte de explosivos a bordo de
navios de passageiros atenderá às restrições especiais previstas na Regra 7, do Capítulo VII, da
Convenção SOLAS-74/78.

e) Irregularidades
O descumprimento destas regras ou a constatação de divergência entre documentos

e  a  carga  sujeitarão  o  infrator,  além  das  demais  penas  previstas,  no  impedimento  do
carregamento ou descarregamento da mercadoria.

f) Sinalização de Carga Perigosa
Toda  embarcação  transportando  carga  perigosa  deverá  içar  os  sinais  previstos  no

Código Internacional de Sinais, durante o período em que o navio es ver com a carga no porto.
Durante  o  carregamento  ou  descarregamento  de  inflamáveis  ou  explosivos,  a

embarcação deverá arvorar a bandeira bravo (encarnada e drapeada), de dia, ou exibir uma luz
encarnada, à noite, ambas no mastro principal.

g) Comunicado De Poluição
De acordo com o Art. 22. da Lei nº 9966/2000, qualquer incidente ocorrido em portos

organizados, instalações portuárias, dutos, navios, plataformas e suas instalações de apoio, que
possa  provocar  poluição  das  águas  sob  jurisdição  nacional,  deverá  ser  imediatamente
comunicado ao órgão ambiental competente, à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da
jurisdição e  ao  órgão regulador  da  indústria  do petróleo,  independentemente das  medidas
tomadas para seu controle.
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A  comunicação  de  forma  clara  e  obje va,  contemplando  o  maior  número  de
informações  a  respeito  do  incidente,  deverá  ser  feita  com  a  máxima  brevidade  à  OM  da
jurisdição em que a embarcação se encontra, além dos Orgãos Ambientais (IBAMA ou INEA),
conforme o caso.

SEÇÃO VI

FISCALIZAÇÃO POR AUTORIDADES NACIONAIS

0453 - ENTRADA DA EMBARCAÇÃO

A visita das autoridades do porto, cons tuída por fiscais da saúde dos portos, de aduana
e imigração, é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto.
Competem aos representantes do armador (Agência de Navegação) as providências necessárias
para sua realização, antes de ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga,
de embarque e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas que es verem a serviço do Armador/Empresa de Navegação ou
Agência de Navegação atracar em embarcação mercante fundeada que seja procedente de por-
to estrangeiro, sem prévia liberação da Saúde dos Portos, Receita Federal e Polícia Federal.

0454 - LIVRE PRÁTICA

É a autorização emi da pela ANVISA para que uma embarcação procedente ou não do
exterior, atraque ou inicie as operações de embarque ou desembarque de cargas e viajantes.

Quando as condições sanitárias da embarcação não forem consideradas sa sfatórias
(não ver sido ob da a Livre Prá ca), o navio deverá fundear na área de quarentena até sua li-
beração. O navio deverá manter içada a bandeira adequada do Código Internacional de Sinais,
ficando proibida a descida de qualquer pessoa da embarcação.

0455 - QUARENTENA

A visita das autoridades do porto, cons tuída por fiscais de aduana, saúde dos portos e
imigração, é a primeira exigência a ser atendida pelas embarcações que demandam o porto.

Compete ao representante local do Armador as providências necessárias para sua reali-
zação, antes de ser a embarcação liberada para as operações de carga e descarga, de embarque
e desembarque de passageiros.

É proibido às lanchas que es verem a serviço do Armador ou Agente de Navegação,
atracar em embarcação mercante fundeada, que seja procedente de porto estrangeiro, sem a
prévia liberação da Receita Federal, Polícia Federal e ANVISA.

As embarcações cujas condições sanitárias não forem consideradas sa sfatórias ou que
forem provenientes de regiões onde esteja ocorrendo surto de doença transmissível, deverão
permanecer nos fundeadouros ou áreas de quarentena até a liberação pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações
possuam “tanques de retenção”.

Os Comandantes deverão apresentar, uma declaração de que os tanques de dejetos es-
tão perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada a combater a doença
em questão.

É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.
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O descumprimento destas normas ou de qualquer outra estabelecida pela ANVISA sujei-
tará a re rada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras penalidades
previstas.

Os Agentes Marí mos, Armadores e Comandantes deverão disseminar, de forma mais
ampla e rápida possível, as informações e dire vas das autoridades do porto, de modo a garan-

r a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.

0456 - PORT STATE CONTROL E FLAG STATE CONTROL

Os navios estrangeiros estarão sujeitos ao Controle do Navio pelo Estado do Porto (PSC),
de  acordo  com  as  Convenções  Internacionais  ra ficadas  pelo  País  e  com  as  Normas  da
Autoridade  Marí ma  para  Operação  de  Embarcações  Estrangeiras  em  Águas  Jurisdicionais
Brasileiras  - NORMAM-04/DPC.

Especial atenção deve ser observada pelos navios que operam nos terminais e portos da
jurisdição  da  CPM  e  suas  Organizações  Militares  subordinadas  em  relação  às  orientações
con das  na  NORMAM-20/DPC,  devendo,  as  Agências  de  Navegação  ou  os  prepostos  dos
armadores, encaminhar à OM da jurisdição, o formulário de água de lastro, previsto na citada
norma, que deverá ser reproduzido, preenchido e encaminhado 24 horas antes da chegada do
navio.

Os navios e plataformas que operam na jurisdição da Capitania e suas  Organizações
Militares  subordinadas  que  desejarem  os  serviços  prestados  pelo  Grupo  de  Vistorias  e
Inspeções (GVI) deverão requerer por escrito as suas necessidades,  juntando ao processo o
comprovante  de  pagamento  da  respec va  taxa  de  serviço  (GRU).  Se  a  fizer  por  meio  de
preposto (agente), este deverá comprovar o credenciamento por meio de procuração juntada
ao processo.

Os requerimentos com a solicitação de prestação de serviços, seja perícia, verificação de
deficiências sanadas (VDS), prorrogação de itens de plataformas e navios ou quaisquer outros
serviços,  deverão  ser  encaminhados  a  esta  Capitania  ou  às  suas  Organizações  Militares
subordinadas, preferencialmente no Grupo de Atendimento ao Público (GAP), com pelo menos,
cinco dias úteis de antecedência à data solicitada para a execução do serviço.
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CAPÍTULO 5

PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

SEÇÃO I

RESTRIÇÕES OPERACIONAIS

O tráfego nos Portos e Terminais da jurisdição desta Capitania, da Delegacia da Capitania
dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) e da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra
(AgSJBarra)  obedecerá  à  legislação  vigente,  bem  como  às  regras  previstas  em  convenções
internacionais ra ficadas pelo Brasil, além das normas ora estabelecidas e aquelas emi das pela
Autoridade Portuária.

A legislação em vigor sobre os Portos ins tui responsabilidades para as Administrações
dos Portos (Autoridade Portuária),  no que diz respeito ao estabelecimento das restrições de
calado,  horário,  manobra  e  porte  dos  navios  nos  Portos/Terminais,  sob  coordenação  da
Autoridade Marí ma (AM).

Sempre  que  necessário,  o  Agente  da  Autoridade  Marí ma,  da  área  de  jurisdição,
realizará reuniões com representantes das administrações dos Portos e Terminal, associações ou
empresas de pra cagem, firmas de dragagem e de ba metria e outras organizações, da MB ou
não, conforme a situação.

Cabe  às  administrações  portuárias,  em  coordenação  com  o  Agente  da  Autoridade
Marí ma, estabelecer e divulgar as restrições de calado, horário, manobra e porte dos navios
nos seus atracadouros, em função das dimensões, da resistência estrutural dos elementos e das
forças  naturais  envolvidas,  e  nos  canais  de  acesso.  As  considerações  a  respeito  do
estabelecimento dos calados máximos estão previstas na publicação The World Associa on for
Waterborne Transporte Infrastructure (PIANC).

0501 - CALADO MÁXIMO RECOMENDADO (CALADO OPERACIONAL)

A Capitania dos Portos de Macaé (CPM) coordena o estabelecimento do calado máximo
de operação  dos navios,  em função dos levantamentos ba métricos  categoria  A  (CAT “A”),
necessariamente homologados pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), efetuados sob a
responsabilidade da Administração do Porto/Terminal.

O anexo C tece considerações a respeito do estabelecimento dos calados máximos.
A publicação PIANC apresenta as variáveis empíricas que deverão ser consideradas no

projeto geométrico das vias navegáveis do Porto ou Terminal para o estabelecimento da Folga
Abaixo da Quilha (FAQ), por meio de documento oficial, a ser divulgado aos navegantes.

Os  parâmetros  operacionais  da  jurisdição  desta  CP  e  de  suas  OM  subordinadas
constarão destas  NPCP e deverão ser divulgados nos sites da instalação Portuária/Terminal,
após aprovação da Autoridade Marí ma.

0502 - PARÂMETROS OPERACIONAIS DO TERMINAL DE IMBETIBA

- Canal de Acesso Sul (comprimento, largura, calado):
Comprimento: 960 m;
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Largura: 190 m; e
Calado: 8 m.

- Canal de Acesso Norte (comprimento, largura, calado):
Comprimento: 960 m;
Largura: 190 m; e
Calado: 9 m.

- Bacia de Evolução (dimensões, calado autorizado):
Dimensões: 4,0 km2; e
Calado: 9 m.

- Especificação da Embarcação Tipo de Maior TPB (comprimento, boca, calado e TPB):
Tipo de embarcação: SESV;
Comprimento: 120,7 m;
Boca: 23.00 m;
Calado: 7,0 m; e
TPB: 5.109 ton.

- Especificação da Embarcação Tipo de Maior Calado (comprimento, boca, calado e 
TPB):

Tipo de embarcação: AHTS;
Comprimento: 96,5m;
Boca: 26,2 m;
Calado: 7,8 m; e
TPB: 5.146 ton.

Calado Máximo Recomendado (CMR)

Canal Sul

Profundidade (m) Maré (m) CMR (m)

8,0 0 7,1

8,0 1,2 8,2

Canal Norte, Bacia de Evolução e Pieres

Profundidade (m) Maré (m) CMR (m)

9,0 0 8,0

9,0 1,2 9,1
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0503 - PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO DO FORNO

- Canal de acesso
O acesso marí mo ao porto é franco e é feito através do canal com 3.000 m (três mil

metros) de extensão, com largura mínima de 1.000 m (mil metros), oferecendo profundidade
próximo ao molhe de proteção.

- Cais acostável
 O calado de operação de navios, referido ao nível de baixa-mar média de sizígia, do cais

do Porto do Forno, é de 30 (trinta) pés (9,14 m), de acordo com a Ordem de Serviço DIRPRE NR.
001/01 da Companhia Municipal de Administração Portuária, datada de 18/06/2001.

- Área de Manobra
Situada entre os dois berços de 100 (cem) metros cada, no cais do Sal, lançados parale-

lamente à linha da costa, e o berço de 100 (cem) metros no cais do Duque d’Alba para carga e
descarga de líquido e granel, lançado transversalmente à linha da costa.

A faixa des nada à manobra dos navios para atracação ou desatracação tem a largura
máxima de 500 (quinhentos) metros em toda a extensão dos cais do Sal e dos Duques d’Alba.
As restrições de horário para atracação e desatracação em Forno, ficam condicionadas a situa-
ção do clima, visibilidade noturna, vento e mar.

0504 - PARÂMETROS OPERACIONAIS DO PORTO DO AÇU

a) TERMINAL T-1
Possui dois terminais.

- Terminal T-Ore

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Leste
LOA: 300,0 m
Boca: 50,0 m
Calado: 18,5 m

Todas as manobras: 4 (2 de 80TTE + 2 de 70TTE)

Oeste
LOA: 300,0 m
Boca: 50,0 m
Calado: 18,5 m

Todas as manobras: 4 (2 de 801TE + 2 de 70TTE)

- Terminal T-Oil

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Norte

LOA: 340,0 m
Boca: 60,0 m
Calado: até 21,0 m sem u lização 
de maré até 21, 7m necessário uso
de maré mínima de 0,7 m

Navios VLCC carregados: 5 (2 de 80TTE + 3 de 70TTE)
Navios Suezmax carregados: 5 (2 de 80TTE + 3 de 70TTE)
Navios Suezmax em lastro: 4 (2 de 80TTE + 2 de 70TTE)

OSTENSIVO                                                        - 5 - 3 -                                                            NPCP-CPM
                                                                                                                  



OSTENSIVO                                                                                                                     NPCP-CPM

Central

LOA: 340,0 m
Boca: 60,0 m
Calado: até 21,0 m sem u lização 
de maré até 21, 7m necessário uso
de maré mínima de 0,7 m

Navios VLCC carregados: 5 (2 de 80TTE + 3 de 70TTE)
Navios  Suezmax  carregados:  5  (2  de  80TTE  +  3  de
70TTE) Navios Suezmax em lastro: 4 (2 de 80TTE + 2 de
70TTE)

Sul
LOA: 300,0 m
Boca: 50,0 m
Calado: 172 m

Navios carregados: 5 (2 de 80TTE + 3 de 70TTE)
Navios em lastro: 4 (2 de 80TTE + 2 de 70TTE)

- Requisitos de Pra cagem no Terminal 1:
Terminal T-Ore:
- 01 Prá co (conforme critério homologado pela Autoridade Marí ma); e
Terminal T-Oil:
- 02 Prá cos para navios VLCC;
- 02 Prá cos para navios Suezmax carregados; e
- 01 Prá co para navios Suezmax em lastro.

b) TERMINAL T-2
Terminal T-MULT

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais

LOA: 250,0 m
Boca: 40,0 m
Calado:
Sem maré: 12,5 m
Com maré: 13,1 m*

Calado < 10,0 m: 2 de 55TTE.
Calado >10,0 m: 3 de 55TTE.

* Observação 1: Com limite de u lização de maré de 0,6m.
Atracação, calado < 10,0m: 3 de 55TTE.
Atracação, calado > 10,0 m: 4 de 55TTE.
Desatracação, calado < 10,0m: 2 de 55TTE.
Desatracação, calado > 10,0m: 3 de 55TTE.

Terminal Intermoor

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais
LOA: 183,0 m
Boca: 30,0 m

Calado:8,9 m
Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Terminal NOV

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais
LOA: 183,0 m
Boca: 30,0 m
Calado: 8,9 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.
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Terminal Flexibrás

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Cabeços no 1
a 16

LOA: 183,0 m
Boca: 30 m
Calado: 8,57 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Todo o cais
LOA: 183,0 m
Boca: 30,0 m
Calado: 8,36 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Terminal B-Port

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Reto sul
LOA: 183,0 m
Boca: 30 m
Calado: 8,8 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.
Navio-tanque:

• Atracação: 3 de 55TTE
• Desatracação: 2 de 55TTE

Dársenas 1 
a 4

LOA: 100,0 m
Boca: 20,0 m
Calado 6,3 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Dársena 5
LOA: 100,0 m
Boca: 20,0 m
Calado 7,2 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Dársena 6
LOA: 100,0 m
Boca: 20,0 m
Calado 7,6 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Dársena 7
LOA: 100,0 m
Boca: 20,0 m
Calado 7,6 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Dársena 8
LOA: 100,0 m
Boca: 20,0 m
Calado 7,6 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Terminal TECMA

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Berço 1
LOA: 185,0 m
Boca: 32,0 m
Calado: 11,0 m

Navio-tanque: mínimo de 2 de 55TTE*

Berço 2
LOA: 95,0 m
Boca: 20,0 m
Calado: 7,9 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

*Observação: a critério do Prá co ou do Comandante, poderá ser u lizado um terceiro reboca-
dor de até 55T dependendo das condições ambientais no momento da manobra.
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Terminal DOME

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais
LOA: 120,0 m
Boca: 28,0 m
Calado: 7,8 m

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.

Terminal do Molhe Sul

BERÇO DIMENSÕES MÁXIMAS REBOCADORES

Todo o cais

LOA: 230,0 m
Boca: 34,0 m
Calado: Sem maré: 9,07 m

   Com maré: 9,67 m*

Não aplicável às embarcações de apoio marí mo.
Outras embarcações: 4 (3 de 60TTE + 1 de 70TTE).

Observação 1: Com limite de u lização de maré de 0,6rn.

- Requisitos de Pra cagem no Terminal 2:
1. Prá co nos seguintes casos:

Manobras de embarcações de apoio offshore em qualquer Terminal do T-2;
Desatracações do terminal DOME;
Desatracações do terminal TECMA; e
Manobras de navios com dimensões até 200,0 m de LOA e 32,0 m de boca o T-
MULT.

2. Prá cos nas demais manobras.
* Todas as manobras devem seguir o disposto na NORMAM-12/DPC quanto ao
serviço de Pra cagem.

0505 - MANOBRAS ESPECIAIS

São consideradas manobras ou eventos especiais os que por sua complexidade envolvam
a  aprovação  de  procedimentos  fora  dos  padrões  estabelecidos  nestas  normas  e  que,
eventualmente,  necessitam de avaliação de outras  en dades Extra-Marinha. Nesse caso,  os
requerimentos  deverão  ser  encaminhados  com  a  autorização  ou  “nada  a  opor”  dessas
en dades.

A CPM poderá condicionar à autorização a apresentação por parte do requerente, do
“nada a opor” da manobra ou evento fornecido por essas en dades. Cada en dade autoriza de
acordo com sua competência (Autoridade Portuária, Órgão Ambiental, Autoridade Aeronáu ca,
Autoridade Policial, Corpo de Bombeiros e Autoridade Municipal etc).

0506 - RESTRIÇÕES DE VELOCIDADE, CRUZAMENTO E ULTRAPASSAGEM

A administração do Porto ou Terminal deverá apresentar ao Agente da Autoridade Ma-
rí ma projeto das vias navegáveis de sua instalação portuária, provido dos estudos cien ficos
necessários, com as sugestões de restrições de velocidade, cruzamento e ultrapassagem. Após
parecer da Pra cagem, a CPM realizará reunião de coordenação para autorizar o lançamento
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de tais restrições em documento oficial, Resolução/Prescrição, e a sua divulgação ao navegan-
te, por meio dos sites oficias da instalação portuária/Terminal.

0507 - RESTRIÇÕES DE HORÁRIO

Serão  divulgadas  ao  navegante,  por  meio  dos  sites  oficial  da  instalação
portuária/Terminal, após aprovação da Autoridade Marí ma.

0508 - RESTRIÇÕES DE PORTE DAS EMBARCAÇÕES

As publicações NBR-13246 – Planejamento Portuário – Aspectos Náu cos (ABNT) e  PTC
II-30 “APROACH CHANNELS A GUIDE FOR DESIGN” do PIANC são indicadas para os estudos ne-
cessários para o estabelecimento das restrições de porte das embarcações nas instalações por-
tuárias e seu canal de acesso, e os limites de carga suportada pelo porto ou terminal em seus
respec vos berços de atracação.

 Compete ao Capitão dos Portos de Macaé, coordenar o estabelecimento, pela Adminis-
tração dos Portos ou Terminais, do porte bruto máximo e das dimensões máximas das embar-
cações que operam nos Porto ou Terminais sob sua jurisdição. Essas informações deverão ser
periodicamente atualizadas e divulgadas aos navegantes, por meio dos sites oficiais da instala-
ção Portuária/Terminal, após aprovação da Autoridade Marí ma. 

Fatores como a largura do canal, profundidades, ângulos entre pernadas adjacentes e
dimensões das bacias de evolução, por exemplo, limitam a navegação pelos canais de acesso e
de aproximação para navios que extrapolam o porte de projeto e serão levados em conta no
estabelecimento desses parâmetros, visando assegurar a segurança da navegação.

0509 - AUTORIZAÇÕES E RESTRIÇÕES NAS ÁREAS DE FUNDEIO

O ordenamento e o uso das áreas de fundeio e as suas restrições serão estabelecidos
sob a coordenação do Capitão dos Portos, do Delegado ou Agente em documentos oficiais. As
Resoluções a cargo da Autoridade Portuária deverão ser divulgadas em seus sites e também di-
vulgadas aos navegantes em documentos náu cos confeccionados pelo Centro de Hidrografia
da Marinha (CHM).

O fundeio  para  a  realização de a vidades não previstas  nesta  Norma,  deverá  haver
anuência  dos  Agentes  da  Autoridade  Marí ma  com  antecedência  mínima  de  48  horas  da
intenção de realização da a vidade.

0510 - FUNDEIO NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ

1) Área Alfa
U lizada  principalmente  pelos  navios  afretados  pela  PETROBRAS  e  que  estão

aguardando  atracação  no  Terminal  de  Imbetiba,  com  calado  máximo  de  6 (seis) metros  e
limitada pelo polígono formado pelos pontos de coordenadas:

A - 22º21’,9S e 041º45’,5W
B - 22º21’,9S e 041º44’,5W
C - 22º22’,8S e 041º44’,5W
D - 22º22’,8S e 041º45’,5W
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2) Área Bravo
U lizada para navios em li gio e/ou de “Quarentena” com calado de 6 (seis) metros

e embarcações que necessitem realizar vistoria de casco ou faina de mergulho e limitada pelo
polígono formado pelos pontos de coordenadas:

A - 22º23’,2S e 041º43’,0W
B - 22º23’,8S e 041º42’,2W
C - 22º24’,5S e 041º43’,25W
D - 22º24’,2S e 041º44’,0W

O fundeio na área Bravo dependerá de autorização prévia da CPM.
O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam

“tanques de retenção”.
Os Comandantes deverão apresentar à CPM uma declaração de que os tanques de

dejetos estão perfeitamente vedados e tratados quimicamente de forma adequada a combater
a doença em questão.

É proibida, nessa situação, a descarga de águas servidas.
O descumprimento destas Normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde

dos Portos sujeitará a re rada da embarcação para  área costeira  afastada,  sem prejuízo de
outras penalidades previstas.

Os Agentes  Marí mos,  Armadores  e  Comandantes  deverão disseminar,  da  forma
mais ampla e rápida possível, as informações e dire vas das autoridades do porto, de modo a
garan r a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.

3) Área Charlie
Des nada  às plataformas e navios de calado superior a 20 (vinte) metros, limitada

pelo polígono formado pelos pontos de coordenadas:
A - 22º24’,5S e 041º41’,0W
B - 22º24’,5S e 041º39’,0W
C - 22º25’,5S e 041º39’,0W
D - 22º25’,5S e 041º41’,0W

As plataformas que desejarem fundear na Área Charlie deverão solicitar a Capitania
com cinco dias úteis de antecedência e serem acompanhadas por 02 (duas) embarcações de
apoio com as seguintes caracterís cas:

- Um rebocador com, no mínimo, dois eixos e 40 TBP, visando garan r a manutenção
da  posição da plataforma, caso necessário; e

-  Uma embarcação para  atendimento a  emergências,  com barreira de contenção
pronta para ser lançada, de forma que possa cobrir toda a área em torno da plataforma.

Embora a referida área esteja situada em mar aberto, tal medida visa a proteção
ambiental do Arquipélago de Santana.
 

4) Área Delta
U lizada  preferencialmente  por  navios  afretados  pela  PETROBRAS  e  que  estão

aguardando atracação no Terminal de Imbe ba, com calado máximo de 9 (nove) metros e limi-
tada pelo polígono formado pelos pontos de coordenadas:
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A - 22°23,9’S e 041°45,7W
B - 22°24,8’S e 041°45,2’W
C - 22°25,2’S e 041°46,2’W
D - 22°24,4’S e 041°46,7’W

0511 - FUNDEIO NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA  DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM
CABO FRIO

- Em Arraial do Cabo o fundeio é autorizado somente para navios em reparo, li gio e
Quarentena, no fundeadouro situado na Enseada dos Anjos na posição do Ponto ALFA,  LAT:
22º58’37”S LONG: 042º00’45”W, e com autorização prévia da DelCFrio.

O fundeio na zona de quarentena dependerá ainda de que as embarcações possuam
“tanques de retenção”. Os Comandantes deverão apresentar à DelCFrio, uma declaração de que
os  tanques  de  dejetos  estão  perfeitamente  vedados  e  tratados  quimicamente  de  forma
adequada a combater a doença em questão. É proibida, nessa situação, a descarga de águas
servidas/Operação de lastro.

O descumprimento destas Normas ou de qualquer outra estabelecida pela Saúde dos
Portos sujeitará a re rada da embarcação para área costeira afastada, sem prejuízo de outras
penalidades previstas.

Os Agentes Marí mos, Armadores e Comandantes deverão disseminar, da forma mais
ampla  e  rápida  possível,  as  informações  e  dire vas  das  autoridades  do  porto,  de  modo a
garan r a eficácia das medidas de prevenção adotadas, a fim de evitar a propagação da doença.
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É proibido o fundeio na área de manobra situada entre os dois berços de 100 (cem)
metros cada, no cais do Sal, lançados paralelamente à linha da costa, e o berço de 100 (cem)
metros  no  cais  dos  Duques  d’Alba  para  carga  e  descarga  de  líquido  e  granel,  lançado
transversalmente à linha da costa.

- Fica proibido o tráfego e permanência de embarcações a motor nas proximidades da
Ilha  do  Japonês,  no  Município  de  Cabo  Frio,  na  área  compreendida  entre  as  seguintes
coordenadas:

- É proibido o tráfego e o fundeio de qualquer po de embarcação:
a) A menos de 200 metros da linha de base nas praias de:

- Município de Cabo Frio: Praia do Forte, do Foguete, das Conchas e do Peró;
- Município de Arraial do Cabo: Praia do Pontal, Prainha, Praia Grande; e
- Município de Armação dos Búzios: Tucuns, Geribá, da Ferradura, Manguinhos.

b) A menos de 100 metros da linha de base nas praias de:
 - Município de Arraial do Cabo: Praia dos Anjos, do Forno, do Farol e Prainha da

Atalaia;
- Município de Armação dos Búzios: Praia de João Fernandes, de João Fernandinho,

do Canto, da Tartaruga, da Ferradurinha e Brava; e
-  Em  todas  as  praias  dos  municípios  banhados  pelas  Lagoas  de  Araruama,

Saquarema e Juturnaíba.

c) A menos de 80 metros da linha de base nas praias Azeda, Azedinha e Ossos, no de 
Município de Armação dos Búzios.
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PONTO LATITUDE LONGITUDE
A 22° 52’ 53.24” 042° 00’ 08.98”
B 22° 52’ 54.74” 042° 00’ 12.29”
C 22° 52’ 56.76” 042° 00’ 11.64”
D 22° 52’ 58.44” 042° 00’ 12.93”
E 22° 52’ 56.40” 042° 00’ 21.32”
F 22° 52’ 53.27” 042° 00’ 22.16”
G 22° 52’ 50.63” 042° 00’ 22.00”
H 22° 52’ 51.48” 042° 00’ 21.00”
I 22° 52’ 50.50” 042° 00’ 20.15”
J 22° 52’ 48.97” 042° 00’ 21.92”
K 22° 52’ 42.05” 042° 00’ 18.50”



OSTENSIVO                                                                                                                     NPCP-CPM

d)  por  dentro  das  seguintes  coordenadas:  LAT  22º52’  58.75”S  e  LONG
042º0’34.87”W  /  LAT  22º  53’  7.21”  S  e  LONG  042º  0’30.83”W,  na  enseada  do  Canto  do
Forte/Lido na Praia do Forte - Cabo Frio;

- É proibido às embarcações de transporte de passageiros entrarem na gruta azul em
Arraial do Cabo;

- Obrigatoriedade para as embarcações de transporte de passageiros e Taxi Marí mo
na área de jurisdição da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio:

a)  Todas  as  embarcações  acima  de  10  metros  ou  que  transportem  mais  de  24
passageiros, deverão u lizar bote de apoio para desembarque e embarque nas praias de Arraial
do Cabo - RJ;

b) Todos os tripulantes e passageiros a bordo do bote de apoio deverão usar coletes
salva-vidas;

c) Botes de apoio des nados a embarque e desembarque nas praias deverão ter
protetor de hélices; e

d) Todos os táxis marí mos que trabalham com transporte de passageiros deverão 
ter protetor de hélices.
 
0512 - TRÁFEGO E FUNDEIO DE NAVIOS DE CRUZEIRO EM ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E CABO
FRIO

Em Armação dos Búzios, os navios deverão adotar a posição 22º42’48”S e 041º53’24”W
como  ponto  de  referência  para  aproximação  dos  pontos  de  fundeio,  devendo  u lizá-lo,
obrigatoriamente,  como  ponto  de  passagem  inicial  por  ocasião  da  inves da.  Do  ponto  de
passagem inicial em direção aos pontos de fundeio deverá ser adotado o rumo base de 180º
por ocasião da entrada e 000º para a saída.

Nessa travessia a velocidade dos navios de cruzeiro não poderá ultrapassar 8 nós e o
navio  que  se  dirigir  ao  ponto  ALFA  deverá  passar  safo  do  ponto  BRAVO  e  do  navio  nele
fundeado.
 

Quadro das Coordenadas das Áreas de Fundeio – DATUM WGS 84

Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

ALFA Área de fundeio A e B - para navios 
Transatlân cos

* Centro do círculo de Fundeio

Raio de giro de segurança: 435m.

22º 44' 31.75” S 041º 53' 57.00” W

BRAVO 22º 44’ 31.79”S 041º 53’ 57”W
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Área de Fundeio de Transatlân cos A e B

Em Cabo  Frio,  deverão  ser  u lizados  os  pontos  de  fundeio  listados  abaixo  com as
seguintes coordenadas:

Quadro das Coordenadas das Áreas de Fundeio – DATUM WGS 84
Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

A
Área de fundeio A - Transatlân cos
* Centro do círculo de Fundeio
Raio de giro de segurança: 475m.

22º 54’,20"S 042º 00’,47"

B
Área de fundeio B - Transatlân cos
* Centro do círculo de Fundeio
Raio de giro de segurança: 495m.

22º 54’,05"S 041º 59’,38"W

C
Área de fundeio C - Transatlân cos
* Centro do círculo de Fundeio
Raio de giro de segurança: 450m.

22º 54’,27"S 042º 00’,09"W

D
Área de fundeio D - Transatlân cos
* Centro do círculo de Fundeio
Raio de giro de segurança: 470m.

22º 53' 52,8"S 042º 00' 21,6"W

Área de Fundeio de Transatlân cos A B C e D

OSTENSIVO                                                        - 5 - 12 -                                                            NPCP-CPM
                                                                                                                  



OSTENSIVO                                                                                                                     NPCP-CPM

Os comandantes dos navios de cruzeiro deverão avaliar a segurança do transbordo e
transporte  de  pessoal  para  os  terminais  de  embarque/desembarque,  considerando  as
condições do mar e vento e demais aspectos ligados ao translado, podendo não autorizá-lo. Os
comandantes podem ser responsabilizados caso autorizem esta manobra em situação de risco
ou em caso de acidentes por ela ocasionados.

As demais embarcações em trânsito na área devem evitar cruzar a proa dos navios de
cruzeiro, durante a travessia dos mesmos entre o ponto de passagem inicial  e os pontos de
fundeio  e  vice-versa.  No  entanto,  em  caso  de  dúvida,  prevalecem  sempre  as  regras  do
Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar (RIPEAM).

O deslocamento dos Tenders dos navios de passageiros nos pontos de fundeio em Cabo
Frio  e Búzios  estão limitados  ao estado de  mar  até  força  4 na Escala  Beaufort  (15  nós de
intensidade de vento e 50 cm de ondulações). A velocidade máxima dos Tenders no Canal do
Itajuru é de 5 nós.

Os fundeios dos Navios de Cruzeiros nas cidades de Búzios e Cabo Frio  dependerão de
autorização prévia da DelCFrio, respeitando o prazo mínimo de 30 dias.

0513 - FUNDEIO NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SÃO
JOÃO DA BARRA

Quadro das Coordenadas das Áreas de Fundeio – DATUM WGS 84

Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

1
Área de fundeio nº 1 - para 
plataformas e navios “FPSO” do 
T2

21° 50,750' S 040° 57,810' W

2 21° 50,750' S 040° 55,700' W

3 21° 52,250' S 040° 55,700' W

4 21° 52,250' S 040° 57,810' W

1

Área de fundeio nº 2 - para navios
“SUPPLY” do T2

21° 52,250' S 040° 57,810' W

2 21° 52,250' S 040° 55,700' W

3 21° 53,750' S 040° 55,700' W

4 21° 53,750' S 040° 57,810' W

1

Área de fundeio nº 3 - para navios
do terminal “T-MULT” do T2

21° 50,750' S 040° 55,700' W

2 21° 50,750' S 040° 53,530' W

3 21° 53,750' S 040° 53,530' W

4 21° 53,750' S 040° 55,700' W

1
Área de fundeio nº 4 - para navios
tanques do terminal “TECMA” do 
T2

21° 54,123' S 040° 55,700' W

2 21° 54,123' S 040° 53,530' W

3 21° 55,623' S 040° 53,530' W

4 21° 55,623' S 040° 55,700' W

1 21° 54,123' S 040° 49,619' W
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Quadro das Coordenadas das Áreas de Fundeio – DATUM WGS 84

Ponto Descrição La tude (S) Longitude (W)

Área de fundeio nº 5 - para navios 
LNG do T2

2 21° 54,123' S 040° 47,488' W

3 21° 55,623' S 040° 47,488' W

4 21° 55,623' S 040° 49,619' W

1
Área de fundeio nº 6 - para navios 
em lastro (até “CAPESIZE”) do 
terminal T-ORE do T1

21° 43,506' S 040° 57,069' W

2 21° 44,070' S 040° 55,011' W

3 21° 46,943' S 040° 55,906' W

4 21° 46,371' S 040° 57,973' W

1
Área de fundeio nº 7 - para navios 
petroleiros (até “SUEZMAX”) do 
terminal T-OIL do T1

21° 44,634' S 040° 52,970' W

2 21° 45,199' S 040° 50,905' W

3 21° 48,075' S 040° 51,817' W

4 21° 47,506' S 040° 53,875' W

1
Área de fundeio nº 8 - para navios 
em quarentena ou aguardando 
liberação da ANVISA do T1/T2

21° 45,032' S 040° 49,241' W

2 21° 45,437' S 040° 47,689' W

3 21° 47,373' S 040° 48,256' W

4 21° 46,974' S 040° 49,822' W

1
Área de fundeio nº 9 - para 
situações emergência e/ou 
grandes reparos do T1/T2

21° 47,234' S 040° 49,883' W

2 21° 47,640' S 040° 48,330' W

3 21° 49,574' S 040° 48,896' W

4 21° 49,165' S 040° 50,461' W

1

Área de fundeio nº 10 - para 
navios petroleiros (até “VLCC”) do
terminal T-OIL do T1

21° 47,810' S 040° 46,530' W

2 21° 47,810' S 040° 44,219' W

3 21° 49,810' S 040° 44,219' W

4
21° 49,810' S 040° 46,530' W

1

Área de fundeio nº 11 - para 
navios do terminal T2

* Centro do Círculo de Fundeio

Raio de giro de segurança: 200m

21° 52,960' S 041° 00,322' W
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Áreas de Fundeio do Terminal T1

Área de Fundeio do Terminal T2

0514 - ULTRAPASSAGEM, CRUZAMENTO E VELOCIDADE NO CANAL

A Administração do Porto ou Terminal deverá apresentar ao Agente Local da Autoridade
Marí ma, projeto das vias navegáveis a sua instalação portuária, provido dos estudos cien ficos
necessários, com as sugestões de restrições de velocidade, cruzamento e ultrapassagem. Após
parecer da Pra cagem e da Autoridade Portuária, a CPM realizará reunião de coordenação para
autorizar o lançamento de tais restrições em documento oficial, Resolução/Prescrição, e a sua
divulgação  ao  navegante,  por  meio  dos  sites  desta  Capitania,  da  instalação  portuária,  e
Autoridade Portuária.

0515 - CANAL DE ACESSO E CANAL INTERNO DO TERMINAL T-2 DO PORTO DO AÇU

As manobras de ultrapassagem e cruzamento no deverão estar em conformidade com o
RIPEAM.

As ultrapassagens e cruzamentos no canal são permi das para embarcações de apoio
offshore em toda sua extensão, excetuando-se a curva interna de 90°. Tais manobras terão suas
execuções  condicionadas  à  ciência  do  Centro  VTS  e  à  coordenação  entre  as  embarcações
envolvidas, respeitando-se as recomendações de velocidade máxima.

- Velocidade no canal interno do Terminal T-2 do Porto do Açu
Toda embarcação em trânsito pelo canal de acesso e pelo canal interno deverá navegar

permanentemente a uma velocidade segura, de forma a lhe possibilitar a ação apropriada e
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eficaz  para  evitar  colisão,  bem  como  para  ser  parada  a  uma  distância  apropriada  às
circunstâncias e condições predominantes, de acordo com o julgamento dos oficiais e prá cos
envolvidos na manobra. Entretanto, o Centro VTS do Porto do Açu recomenda que a navegação
seja realizada à velocidade máxima de 6 (seis) nós, evitando-se velocidades acima de 8 (oito)
nós, mesmo em condições de bom tempo e visibilidade.

Caso a velocidade desenvolvida represente risco aos terminais e às embarcações nas
vizinhanças, o Centro VTS entrará em contato com a embarcação por radiotelefonia em VHF
solicitando ajuste em prol da segurança do tráfego.

0516 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES BATIMÉTRICAS

Recomenda-se  que  os  Portos  e  Terminal  realizem  estudos  sobre  o  levantamento
ba métrico de seus canais de acesso e áreas do berço de atracação.

De acordo com os estudos, os Portos e Terminal deverão realizar o Levantamento Ba -
métrico com a frequência adequada de maneira que, caso, sejam visualizadas profundidades
inferiores aos constantes em cartas náu cas, deverá ser programada a realização da dragagem
com a finalidade de evitar restrições de acesso aos Portos e Terminal.

As Administrações dos Portos e Terminais de Uso Priva vo (TUP) desta Jurisdição são
responsáveis pelo monitoramento dos níveis ba métricos das áreas navegáveis de acesso às
suas instalações. Os resultados de tais acompanhamentos e as suas medições deverão ser enca-
minhados, anualmente, para a CPM.

0517 - MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS

A meteorologia e as condições de corrente representam, em determinados Portos, fato-
res crí cos para a sua operação normal. Dessa forma, conclui-se que o monitoramento perma-
nente de fatores como vento, corrente e maré, dentre outros, devem ser uma preocupação
constante, não apenas da Autoridade Marí ma, mas também da Autoridade Portuária e outros
usuários do Porto, facilitando a avaliação sobre a aplicação das restrições à navegação em ge-
ral. Deverão ser apresentados, anualmente em site oficiais, pelos Portos e Terminal, estudos
sobre as condições de corrente, ventos e altura da maré de seus canais de acesso e áreas do
berços de atracação.

De acordo com os estudos, os Portos e Terminal poderão instalar instrumentos de medi-
ção dessas condições ambientais como os equipamentos de marégrafos, correntômetros e ane-
mômetros, com a finalidade de tornar as manobras mais seguras e economicamente viáveis.

0518 - CALADO AÉREO MÁXIMO ADMITIDO

Juntamente com as demais restrições de porte das embarcações que acessam as instala-
ções portuárias desta Jurisdição deverá constar, obrigatoriamente, o calado aéreo máximo, que
deverá ser estabelecido sob a coordenação do Capitão dos Portos e lançados em documento
oficial, Resoluções da Autoridade Portuária, e divulgados em seus sites.
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0519 - OUTRAS RESTRIÇÕES

O calado médio nos rios e lagoas pode variar, devido ao processo de assoreamento que
ocorre em certos trechos e de acordo com as condições pluviométricas em determinadas épo-
cas do ano, que ainda poderão influenciar na extensão navegável dos rios citados.

SEÇÃO II

PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU E DEMAIS CONSTRUÇÕES E BOIAS DE GRANDE
PORTE

0520 - PLATAFORMAS, NAVIOS SONDA, FPSO, FSU e DEMAIS CONSTRUÇÕES QUE VENHAM A
ALTERAR SUAS POSIÇÕES EM ÁGUAS JURISDICIONAIS BRASILEIRAS

O estabelecimento de plataformas de prospecção e produção de petróleo ou gás, de
navios-sonda,  navios-cisterna,  além  de  gerador  de  tráfego  adicional,  cons tui  obstáculo  à
navegação,  sendo  necessário  o  conhecimento  de  sua  posição  exata  para  divulgação  aos
navegantes. O mesmo cuidado deve-se ter para o posicionamento de monoboias, poitas e dutos
submarinos, a fim de se obter uma navegação segura.

Com a finalidade de manter o controle mensal das posições dessas a vidades e obras, os
proprietários  das  Unidades  deverão,  ainda,  realizar  comunicações  mensalmente  de  suas
posições.

Este comunicado poderá ser realizado diretamente pelos e-mails constantes no Capítulo
1 desta Norma, até o dia 25 de cada mês, de acordo com o modelo do  anexo  D (Mapa de
Plataformas).

0521 - FIXAÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO DE PLATAFORMAS

Os operadores de plataformas, navio sonda e boias de grande porte, deverão solicitar à
Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência da Jurisdição, com antecedência mínima de 10 (dez)
dias, autorização para:

1) fixação de plataforma de prospecção e produção de petróleo ou gás, lançamento de
boias e poitas ou de qualquer po de artefato flutuante ou submerso, quando estes disposi vos
não  forem  enquadrados  como  obras  sob  ou  sobre  água,  regulamentadas  pela
NORMAM-11/DPC;

2)  deslocamentos  de  plataformas  de  prospecção,  ou  produção  de  petróleo  ou  gás,
navios-sonda, navio-cisterna e plataformas de apoio; o pedido de autorização para publicação
em Aviso  aos  Navegantes,  deverá  ser  feito  com no  mínimo 72h  de antecedência  e  deverá
constar o seguinte no requerimento:

 Nome
 Número de inscrição
 Comprimento
 LAT/LONG de origem
 LAT/LONG de des no
 Previsão de Permanência
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 ETD
 ETA
 Velocidade
 Caracterís cas da plataforma (ex. casco/colunas pretas, superestrutura amarela)
 Nome e telefone do responsável para contato
 Nome, número de inscrição e Peso Máximo de Carga (PMC) da embarcação de apoio 
que efetuará o transporte de passageiros e carga (se for o caso);

Quando a movimentação u lizar rebocador, deverá ser informado também:
 Nome do rebocador
 Número do rebocador
 Comprimento do disposi vo de reboque
 Comprimento do rebocador
 Comprimento total do reboque
 Caracterís cas do rebocador (ex. casco preto, superestrutura branca);
 LAT/LONG de origem
 LAT/LONG de des no
 ETD
 ETA
 Velocidade

Após a chegada da plataforma na posição, deverá informar a CPM, Delegacia ou Agência
subordinada onde tenha protocolado a solicitação.

Nas solicitações de fundeio, atracação, posicionamento de Plataformas, “heavy Li ing”
ou operações semelhantes  de Plataformas, Navios  Sonda ou demais embarcações similares,
deverá constar além das informações acima, as seguintes:

1 - Plano de fundeio ou plano de amarração, conforme o caso;
2 - Plano de Con ngência; e
3 - Memorial descri vo, este documento deverá ser o mais abrangente possível, além de 

descrever os itens:
4 - os sistemas de fundeio;
5 - raio de giro de segurança do fundeio;
6 - posição de  fundeio ou amarração,
7 -  descrição dos cabos e amarras u lizados, devidamente assinado pelo  responsável

técnico com emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica ou aprovado pela Classificadora,
devidamente assinado;

8 - Croqui do disposi vo de fundeio ou amarração, em folha de impressão A1 ou A2,
assinado pelo Engenheiro responsável;

9  -  Cer ficado  de tração está ca dos cabeços  do local  de  atracação,  cer ficados  de
tração está ca do sistema de fundeio dos ferros pré-lançados, cer ficados de tração está ca
dos *Rebocadores e cer ficados dos cabos de Reboque principal e reserva;

10 - Plano de sinalização náu ca completo além de conter informações dos ferros do
sistema  de  fundeio,  elaborado  por  empresa  cadastrada  no  Centro  de  Sinalização  Náu ca
Almirante Moraes Rego (CAMR), conforme o previsto na NORMAM-17/DHN;

11 - Cópia do Seguro P&I da Plataforma e dos Rebocadores quando aplicável;
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12 - Cópia do documento de propriedade da Plataforma, cópia do cer ficado de classe,
borda livre, Arqueação, CTS, CSN e demais documentos estatutários;

13 - Cópia do documento de propriedade dos rebocadores envolvidos da operação, cópia
do cer ficado de classe, borda livre, Arqueação, CTS, CSN e demais documentos estatutários;

14  -  Cópia  da  Autorização  da  Autoridade  Portuária,  caso  este  dentro  do  Porto
Organizado;

15 - Cópia da autorização do Terminal responsável pela área de des no; e
16 - Todas as cópias dos documentos deverão conter o carimbo de cópia fiel do GAP,

sendo dispensadas, se forem originais.

Quando a movimentação de plataforma ocorrer dentro do polígono da Bacia de Cam-
pos, delimitada pelos seguintes pontos listados abaixo, a empresa responsável pela Unidade,
deverá solicitar autorização e divulgação em Aviso Rádio à Capitania dos Portos de Macaé, com
antecedência mínima de 72 horas:

a) 23-02,57S 041-03,27W;
b) 22-41,90S 040-56,40W;
c) 22-07,40S 040-22,57W;
d) 21-35,50S 039-34,50W;
e) 21-54,57S 039-13,43W; e
f) 22-57,23S 040-14,30W.

Quando a movimentação de plataforma ver como des no, a área de fundeio “Charlie”
(Proximidades da Ilha de Santana – Macaé - RJ), a empresa responsável pela Unidade, deverá
solicitar autorização de fundeio à CPM, com antecedência mínima de 10 dias.

Para  publicação  em  Aviso  aos  Navegantes  de  obstáculos  à  navegação  (boias  de
sinalização  de  sistemas  de  pré-lançamento),  no  polígono da  Bacia  de  Campos,  deverá  ser
solicitado à  Capitania dos Portos de Macaé, Delegacias e Agências subordinadas com 72 horas
de antecedência contendo as seguintes informações:

 Tipo
 Cor
 Comprimento
 Diâmetro
 Quan dade
 Tipo de sinalização
 Coordenadas Geográficas (LAT/LONG)
 Raio de ação a ser considerado
 Data da Instalação
 Data de Re rada
 Finalidade (ex: desenvolvimento de trabalho para prospecção de petróleo)

0522 - FUNDEADOUROS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Não  é  permi do  o  abastecimento,  transferência  de  material  oleoso  ou  de
hidrocarbonetos envolvendo Embarcações e/ou Plataformas, nas áreas de fundeio em área de
preservação ambiental.
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0523 - PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÕES DE HELICÓPTEROS A BORDO DE PLATAFORMAS E
DEMAIS EMBARCAÇÕES

Não  deverão  ocorrer  operações  de  helicópteros  nas  proximidades  de  navios  e
plataformas que es verem em área Portuária/Terminal, áreas de fundeio interior. Somente em
situação de emergência os voos poderão ocorrer para assistência a feridos ou acidentados.

Para  o  embarque ou desembarque de  prá cos por  meio  de aeronaves  deverão ser
observadas as instruções con das na NORMAM-27/DPC, em especial no tocante a operações
em “helideque adaptado à meia-nau e na lateral de navios” e “área de pick-up de helicópteros
em embarcações”.

0524 - RECOMENDAÇÕES PARA FUNDEIO DE PLATAFORMAS EM ÁGUAS ABRIGADAS E SEMI
ABRIGADAS

As  plataformas,  que  desejarem  fundear  em águas  interiores  abrigadas,  deverão  ser
apoiadas por dois rebocadores, com no mínimo dois eixos e 40 TBP, visando manter a posição
da mesma ou u lização em caso de emergência, com barreira de contenção instalada, de forma
que possa cobrir toda a área em torno da plataforma.

As plataformas que desejarem fundear em águas interiores, semi-abrigadas, deverão
ser apoiadas por dois rebocadores de “apoio marí mo”, com no mínimo dois eixos e 40 TBP,
visando manter a posição da mesma ou u lização em caso de emergência, com barreira de
contenção instalada ou pronta para instalar imediatamente em caso de necessidade, de forma
que possa cobrir toda a área entorno da plataforma.

Quando  a  plataforma  não  for  propulsada  ou  for  rebocada  por  conveniência  ou
segurança,  deverá  apresentar  Plano  de  Reboque  assinado  por  engenheiro  naval  com  a
respec va anotação de responsabilidade técnica.

Dependendo da complexidade da manobra, poderá ser exigido pelo Capitão dos Portos,
Delegado  ou  Agente  a  apresentação  de  um  parecer  do  conselho  técnico  do  Serviço  de
Pra cagem, devidamente assinado por seus representantes ou Gerente da Atalaia.

São expressamente proibidas as movimentações de plataformas sem a prévia anuência
da CPM, DelCFrio ou AgSJBarra.

Quando  a  entrada/saída,  movimentação  ou  fundeio  ser  der  em  área  do  Porto
Organizado, deverá ser apresentada a autorização da Autoridade Portuária.

Verificar se a infraestrutura portuária suporta as dimensões da Unidade que irá trafegar
no canal e bacia de manobra.

Caso seja aplicável exigir consulta à Autoridade Aeronáu ca em função do calado aéreo
da unidade, quando nas proximidades de aeroportos.

Exigir plano de fundeio, conforme o caso, com Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) ou aprovado pela Classificadora.

O tempo máximo de fundeio nas áreas de fundeio fora do Porto Organizado é de 30
(trinta)  dias,  podendo ser  prorrogado pela Capitania dos  Portos,  caso não haja  previsão de
entrada de outras plataformas.

As  plataformas,  quando  fundeadas  em  áreas  abrigadas  e  semi-abrigadas,  deverão
ostentar iluminação po “Árvore de Natal”  e devem suas âncoras ter uma boia de arinque,
compa vel para uma situação de Emergência iluminados a noite e cabresteira pronta.
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Não  está  autorizada  a  permanência  de  Unidades  em  posicionamento  dinâmico  em
águas abrigadas e semi-abrigadas, ou seja, as Unidades devem fundear.

O posicionamento dos ferros das Plataformas e Embarcações de Projeto, que venham a
fundear  com  mais  de  um  ferro,  deverão  ser  marcados  por  boia  amarela  tope  “X”,  com
iluminação com alcance mínimo de 3MN e, lampejos que não interfiram com a sinalização local,
devendo ser apresentado plano de sinalização náu ca e realizado lançamento e manutenção
por empresa cadastrada no Centro de Sinalização Náu ca Almirante Moraes Rego.

Quando  a  plataforma  es ver  em  águas  semi-abrigadas,  a  embarcação  de  apoio
marí mo para lançamento de barreiras de contenção deverá ser exclusiva para esse fim.

A critério da Capitania,  Delegacia  e Agência,  poderá ser programada reunião técnica
com os envolvidos com a finalidade de organizar os procedimentos e todos possuírem maior
entendimento da operação.

Caso necessário, o Capitão dos Portos poderá alterar os parâmetros de quan dade e
potência  dos  rebocadores,  a  bem  da  segurança  da  navegação,  como  também  orientar  a
permanência de agente de manobra ou prá co durante a estadia da plataforma. Dependendo
das  caracterís cas  de  cada  região,  essas  exigências  poderão  ser  flexibilizadas  mediante
autorização do Capitão dos Portos.

0525 - BOIAS DE GRANDE PORTE

a) Conceituação
Consideram-se boias de grande porte (Monoboia) aquelas com volume superior a 2

m3 (dois metros cúbicos), sendo, portanto, considerado como boias de pequeno porte aquelas
com volume menor ou igual a 2m3.

b) Lançamento
O lançamento desses artefatos obedecerá normas específicas descritas na NORMAM-

11/DPC.  As  boias  lançadas  deverão  ser  vistoriadas  periodicamente  por  seus  proprietários,
especialmente no que diz respeito ao aparelho de fundeio, a fim de se evitar que garrem; é
responsabilidade do proprietário a conservação e a manutenção das condições adequadas para
o perfeito posicionamento das  boias.  Deverá ser  apresentado a  cada  60 dias  um descri vo
sobre os resultados das vistorias realizadas.

c) Pequeno porte
O interessado no estabelecimento de boias de amarração de embarcações de pesca,

esporte e recreio deverá apresentar à CPM, DelCFrio ou AgSJBarra, com jurisdição sobre o local
da obra, duas vias originais dos documentos preconizados no item 0215 do Capítulo 02,  da
NORMAM-11/DPC, com 15 dias úteis de antecedência.
           

d) Grande Porte
No estabelecimento de boias de amarração no interior  do polígono da Bacia de

Campos, de acordo com a carta náu ca da DHN nº 1550, deverá ser apresentado na CPM duas
vias  originais  dos  documentos,  conforme  preconizado  na  NORMAM-11/DPC  e
NORMAM-17/DHN, com 15 dias úteis de antecedência.
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e) Providências no Caso de uma Boia Garrar
O navegante,  ao encontrar uma boia à deriva,  deverá informar imediatamente à

Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre a área, para divulgação em
Avisos aos Navegantes.

As  boias  de  grande  porte  encontradas  à  deriva,  que  forem  recuperadas  pela
Marinha do Brasil,  serão res tuídas ao proprietário, mediante o ressarcimento das despesas
realizadas com o seu reboque, conservação e guarda; o proprietário será no ficado para re rar
a  boia  no prazo  de até  30  (trinta)  dias  e,  caso  não o  faça,  a  boia  será  leiloada,  conforme
legislação vigente.

0526 - OPERAÇÕES DE MERGULHO

Para  a  realização  de  fainas  de  mergulho,  o  Órgão  de  Despacho  (OD)  da Autoridade
Marí ma da Jurisdição em que se deseja realizar a operação exigirá dos Representantes das
Empresas (RE) de Mergulho, com antecedência mínima de cinco dias do pretendido início de
faina, um requerimento contendo o seguinte:

1. O planejamento das operações de mergulho, as embarcações envolvidas;
2. O Plano de Ação de Emergência da empresa;
3. Indicação da Unidade de Saúde para encaminhamento de acidentados;
4. Iden ficação do Supervisor de Mergulho, dos mergulhadores e ajudantes de mergulho

envolvidos na faina, bem como os seguintes dados:
5. Data, horário de início e período da operação;
6. Local da realização da faina, citando as coordenadas;
7. O ciente da Autoridade Portuária/Terminal (no caso de ser em área pertencente ao

Porto Organizado);
8. Mo vos da realização da faina; e
9. Também, deverão ser apresentados cópias dos seguintes documentos:

- Carteira de Inscrição e Registro - CIR (na validade), Cédula de iden dade e CPF de
todos os envolvidos na faina;

- Paginas de iden ficação do Livro Registro de Mergulho (LRM) de cada mergulhador,
devidamente preenchidos e assinados;

-  Atestado  de  Saúde  Ocupacional  de  cada  mergulhador  na  validade  de  um  ano,
assinado por -médico credenciado com iden ficação do CRM;

- Páginas de iden ficação e registros de trabalhos dos mergulhadores mencionados
(Carteira de Trabalho e Previdência Social) ou Contrato de Prestação dos Serviços;

- Cadastro da Empresa de mergulho na DPC;
- Cer ficado de Vistoria de Equipamentos de Mergulho, com convalidação anual em

dia;
- Termo de prestação de serviços; e
-  Documentos e Cer ficados (conforme cada caso) das embarcações envolvidas na

faina.
Observações:
- No Porto do Açu, a Câmara Hiperbárica deverá estar pronta para uso no Terminal onde

ocorrerá o mergulho; e
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- As partes envolvidas nas operações de mergulho deverão observar os procedimentos
con dos na NORMAM-15/DPC.

Embarcações exibindo esses  sinais  estarão operando com mergulhadores.  As  demais
embarcações deverão manter-se afastadas para evitar acidentes com os mergulhadores que,
muitas vezes, não podem ser avistados.

Recomenda-se manter afastado, também, de boias e disposi vos flutuantes, já que estes
podem  indicar  a  presença  de  mergulhadores.  Especial  cuidado  deve  ser  dado  a  boias
encarnadas com diagonal branca.

SEÇÃO III

EVENTOS NÁUTICOS ESPECIAIS

0527 - PROCISSÕES MARÍTIMAS, COMEMORAÇÕES PÚBLICAS E DEMAIS EVENTOS NÁUTICOS
NA ÁREA DE JURISDIÇÃO

As  comemorações  de  interesse  público  das  comunidades  desta  jurisdição  e  OM
subordinadas caracterizam-se  por festejos picos e religiosos como as procissões marí mas.
Constam também do calendário local as comemorações de final e início de ano, evento náu co
que tem o emprego de fogos de ar cios, sendo então necessário que sejam planejados e
realizados conforme os procedimentos de segurança preconizados nas Normas da Autoridade
Marí ma para Embarcações de Esporte e Recreio e para Cadastramento e Funcionamento de
Marinas, Clubes e En dades Despor vas Náu cas (NORMAM-03/DPC).

0528 - INSTRUÇÕES PARA A QUEIMA DE FOGOS NO MAR

A Capitania dos Portos em Macaé e suas OM subordinadas, no uso das atribuições como
Agente da Autoridade Marí ma, poderão autorizar o fundeio de disposi vos flutuantes, balsas,
chatas e outras embarcações para servirem como base de apoio de um conjunto de fogos,
exclusivamente com relação à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana no mar e
prevenção da poluição causada por embarcações

A  análise  e  autorização  da  Capitania,  Delegacia  e  Agência  está  condicionada  ao
cumprimento das Normas abaixo e a apresentação dos seguintes documentos, que deverão ser
apresentados com antecedência mínima de 60 dias:

1 - Cumprimento das regras estabelecidas na NORMAM-03/DPC;
2 -  Inspeção nos flutuantes  e embarcações de apoio  pela CPM e OM subordinadas,

deverão ser realizadas vistorias nas embarcações envolvidas u lizando inspetores navais nível 1
ou  vistoriadores  navais,  podendo  ser  acompanhados  por  inspetores  navais  auxiliares  da
Capitania, Delegacia ou Agência;

3  -  Memorial  descri vo  assinado por  técnico competente,  com firma reconhecida  e
cópia      auten cada do documento de iden dade, em duas vias;

4 - Permissão da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE);
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5 - Cer ficado de Registro da empresa diretamente responsável pela queima de fogos,
junto ao Exército Brasileiro, caso importe ou fabrique fogos;

6 - Documento do responsável pelo evento declarando a contratação da Empresa de
Queima de Fogos para realização do espetáculo;

7 - Autorização da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura local;
8 - Autorização do Serviço de Proteção ao Voo do Comando da Aeronáu ca;
9 - Autorização do Corpo de Bombeiros;
10 - Atestado do Responsável pelo show de pirotecnia;
11 - Memorial Descri vo do Evento (constar, dentre outros itens, evacuação médica de

acidentados para um local preestabelecido em terra, extrato da carta náu ca com as posições
sugeridas para os flutuantes e balsas, o número e caracterís cas dos rebocadores, que devem
obrigatoriamente possuir canhão de combate a incêndio e embarcações de apoio;

12 - Procuração do Proprietário das balsas, para o Representante;
13 - Procuração do Responsável pelo evento, para o Representante;
14 - Termo de responsabilidade assinado pela empresa responsável pelo evento;
15 -  A distância da orla de praia proposta pelos organizadores do evento deverá ser

aprovada  pela  CPM,  DelCFrio  ou  AgSJBarra,  normalmente,  500  metros.  A  distância  é
estabelecida em função da potência dos fogos de ar cio empregados;

16  -  Antes  do  início  da  queima de  fogos,  embarcações  da  da  Autoridade  Marí ma
confirmarão o ponto das balsas na posição correta, especialmente no tocante à distância da
terra;

17 - A CPM, DelCFrio ou AgSJBarra realizarão Inspeção Inicial no local pretendido para
fundeio das balsas, e avaliará se as condições geográficas que circunscrevem a área marí ma
reúnem as condições mínimas de segurança para queima de fogos quanto ao estado do mar,
vento e demais condições meteorológicas reinantes na região;

18 -  Poderão ser feitas exigências quanto ao pré-posicionamento, raio de exclusão e
caracterís cas de boias para marcação dos pontos de fundeio e área de exclusão em volta dos
disposi vos de queima de fogos;  

19 - O número de rebocadores, e embarcações de apoio (transporte de passageiros e
carga), serão estabelecidos pelo Agente da Autoridade Marí ma em reunião prévia;

20 -  Em função de eventos concorrentes,  poderá ser exigido que  a organização do
evento  coloque  embarcações  de  apoio  (transporte  de  passageiros  e  carga),  devidamente
tripuladas  e  com  sirene  e  estrobo  de  luz  amarela  a  disposição  do  Agente  da  Autoridade
Marí ma;

21 - Nas áreas de operação classificadas como mar aberto e semi-abrigado, somente
será autorizado o emprego de embarcações classificadas para mar aberto;

22  -  As  balsas/disposi vos  com  carga  de  fogos  que  serão  queimados,  deverão  ser
fundeadas a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros de embarcações,  pessoas e
instalações, por ocasião da queima, de acordo com o calibre dos fogos. Essa distância poderá
ser aumentada ou reduzida, caso os documentos sobre as caracterís cas dos fogos descrevam
os limites as áreas de segurança;

23  -   Deverá  ser  apresentado  plano  de  fundeio  com  anotação  de  responsabilidade
técnica  e plano de sinalização náu ca  especial  feito  por  empresa cadastrada  no Centro  de
Sinalização Náu ca Almirante Moraes Rêgo que preveja a u lização de boias amarelas tope “X”
demarcando a área de segurança da queima de fogos; e

OSTENSIVO                                                        - 5 - 24 -                                                            NPCP-CPM
                                                                                                                  



OSTENSIVO                                                                                                                     NPCP-CPM

24 - Recomenda-se que,  antes de iniciar  o processo para autorização de queima de
fogos no mar, onde nunca se tenha organizado show pirotécnico, seja realizada uma consulta
prévia  à  CP/DL/AG,  quanto  a  sua  execução  a  par r  das  balsas  flutuantes  e  fundeadas,
principalmente  em  mar  aberto,  onde  em  função  da  arrebentação,  ventos  e  correntes,  é
inseguro o fundeio de balsas, mesmo as classificadas para mar aberto.

0529 - INSTRUÇÕES PARA EVENTOS TIPO CARNAMAR E PROCISSÕES MARÍTIMAS

 Os organizadores deverão solicitar à Capitania, Delegacia ou Agência, com até 45 dias de
antecedência permissão para a realização do evento. Serão realizadas, a critério do Agente da
Autoridade Marí ma, reuniões de coordenação, no mínimo de três, devendo a úl ma a ser
realizada até cinco dias antes da data prevista para o evento. Casos especiais serão decididos
pelo Agente da Autoridade Marí ma. Deverão ser definidos os seguintes aspectos:

- O responsável pelo evento;
-  Dados  das  embarcações  de  apoio,  tendo  especial  atenção  para  os  detalhes  que

facilitarão a iden ficação das mesmas;
- Es ma va de par cipantes;
- Embarcações inscritas, apresentando as cópias dos respec vos TIE;
- Horários (início do evento, concentração, largada e previsão de chegada);
- Anúncio das embarcações que o organizador disponibilizará para apoiar o evento;
- Atribuição dos órgãos e meios que cada um disponibilizará;
- Definição dos meios de comunicação e divulgação (canal VHF e número dos telefones

de contato, celulares e fixos);
-  Divulgação  dos  principais  aspectos  relacionados  à  segurança  da  navegação,  com

especial atenção ao contra-fluxo e excesso de passageiros;
- Apoio de outras ins tuições especialmente Corpo de Bombeiros e Polícia Militar; e
- Os organizadores deverão apresentar o plano de evacuação médica para o evento.

0530 - INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES PARA EMPRESAS QUE TRABALHAM COM ALUGUEL DE
PEDALINHOS E EMBARCAÇÕES, INCLUSIVE PARA RAFTING

As  empresas  que  atuam  no  aluguel  de  embarcações,  inclusive  pedalinhos  e  ra ing,
devem  tomar  todas  as  providências  no  tocante  ao  provimento  de  todo  o  material  de
salvatagem, bem como toda a segurança necessária para aqueles que conduzirão embarcações,
além de providenciar todas as autorizações e licenças exigidas pelas demais autoridades das
esferas federal, estadual e municipal. As seguintes normas deverão ser seguidas:

a) embarcações propulsadas a motor, inclusive moto aquá ca, só poderão ser alugadas a
pessoas que comprovem sua habilitação;

b) no aluguel de pedalinhos, as seguintes normas deverão ser seguidas:
- o uso de coletes salva-vidas é recomendado para todos e obrigatório para menores

de doze anos;
-  a  empresa  deverá  manter  uma  embarcação  de  apoio  para  prestar  socorro  aos

passageiros dos pedalinhos em caso de avaria ou emergências;
-  os  pedalinhos  só  poderão  ser  u lizados  em  lagos,  lagoas,  represas  ou  águas

interiores em que a corrente marí ma seja inferior a 0,5 nós; e
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-  os  pedalinhos  só  poderão  ser  u lizados  no  período  noturno,  se  possuírem
iluminação.

c) é obrigatório o uso de coletes salva-vidas nas embarcações empregadas nas a vidades
de ra ing.

0531 - EXIGÊNCIAS PARA A ATIVIDADE DE DISPOSITIVO REBOCADO “BANANA-BOAT / DISCO-
BOAT”

Os  interessados  em  desenvolver  a  a vidade  de  disposi vo  rebocado
“banana-boat/disco-boat”, deverão atender os requisitos abaixo, além das regras previstas na
NORMAM-03/DPC:

-  Requerer  ao  Agente  da  Autoridade  Marí ma  da  jurisdição,  anexando  os  seguintes
documentos:

a)  autorização,  alvará  ou  outro  documento  equivalente,  emi do  por  órgão  do
município,  onde  fique  clara  a  autorização  para  a  exploração  comercial  da  a vidade  de
disposi vo rebocado na área requerida;

b)  memorial  descri vo,  que  deverá  ser  o  mais  abrangente  e  detalhado  possível,
contendo, dentre outras, as seguintes informações:

I - posição, em la tude e longitude, das extremidades das raias de demarcação da
área de acesso/ escape;

II - especificação de todo o material a ser empregado na demarcação da área de
acesso e escape, tais como boias (obrigatoriamente na cor amarela), cabos e poitas (dimensões,
espessuras, peso, distância entre boias, etc); e

III  -  nome,  número e  classificação das  embarcações  que  serão  empregadas  na
a vidade, inclusive as de apoio e/ou reboque.

c) carta náu ca do local com a plotagem das coordenadas onde ficará a raia.
- A embarcação de reboque só poderá ser conduzida pela tripulação estabelecida no seu

CTS ou no TIE (no mínimo, dois tripulantes devidamente habilitados).
-  Deverão  ser  man dos  a  bordo  da  embarcação  de  reboque,  obrigatoriamente,  os

seguintes documentos:
a) Autorização do Agente da Autoridade Marí ma;
b) Título de Inscrição da Embarcação (TIE);
c) Título de Inscrição de Embarcações Miúda (TIEM); e
d) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR).

- Os u lizadores do disposi vo rebocado deverão portar, obrigatoriamente, coletes salva-
vidas.

-  O  disposi vo  só  poderá  ser  operado  durante  o  período  diurno  e  dentro  da  área
autorizada.

- Deverá ser observado o limite máximo de velocidade estabelecido pelo fabricante do
disposi vo rebocado.

- No caso da existência de mais de uma raia de disposi vo rebocado em uma mesma
praia  ou   área  marí ma/fluvial/lacustre,  que  implique  em  proximidade  entre  os  espaços
demarcados, deverá ser observada uma distância de afastamento entre raias de, no mínimo,
200 (duzentos) metros.
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-  Deverá  ser  instalada  proteção  no  hélice  da  embarcação  de  reboque,  quando  em
emprego comercial.

0532  -  EMBARCAÇÕES  DE  TRANSPORTE  DE  PASSAGEIROS  EMPREGADAS  NO  TURISMO
NÁUTICO  E  NO  TRANSPORTE  DE  TRAVESSIA  QUE  NÃO  EM  LINHAS  REGULARES,  NÃO
PROVIDOS POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA

As  seguintes  normas  e  restrições,  adicionais  às  NORMAM  em  vigor,  se  aplicam  às
escunas, saveiros e embarcações similares de transporte de passageiros empregadas no turismo
náu co ou no transporte de travessia, nas áreas de jurisdição da CPM, da DelCFrio e AgSJBarra:

- As saídas noturnas devem ser comunicadas previamente aos agentes da Autoridade
Marí ma da área, com antecedência mínima de 48 horas, através do Grupo de Atendimento ao
Público (GAP);

- O embarque inicial e desembarque final dos passageiros devem ser sempre em cais,
pier ou terminal, não podendo ser realizado em praias ou empregando botes de apoio;

-  As embarcações devem sofrer vistorias/inspeções,  conforme as normas em vigor,  a
serem passadas por Agente da Autoridade Marí ma;

-  Em  embarcações  que  desenvolvam  alta  velocidade  (lanchas-rápidas),  todos  os
tripulantes  e passageiros  que se localizam em cobertas  acima durante a singradura,  devem
portar o colete salva-vidas obrigatoriamente;

- É proibido que os coletes salva-vidas da dotação de bordo sejam u lizados para outros
fins  que  não  para  salvamento  (caso  necessário  para  recreação  dos  turistas,  a  embarcação
deverá dispor de coletes ou disposi vos para flutuação específica);

-  Deve ser  feita  uma preleção sucinta  sobre  normas de segurança,  de u lização dos
equipamentos de salvatagem, e locais de abandono da embarcação, por ocasião do suspender
da embarcação;

- As movimentações de passageiros “embarcação - praia” que se fizerem necessárias ao
longo dos passeios turís cos deve ser realizada por embarcações/botes de apoio adequado,
tendo especial atenção ao porte das embarcações;

-  Deverá  ser  afixado,  em  local  de  fácil  visualização  dos  passageiros,  aviso  que  a
embarcação  está  autorizada  a  transportar  passageiro  e  cópia  da  folha  de  iden ficação  do
Comandante  da  embarcação,  constante  da  sua  Caderneta  de  Inscrição  e  Registro  (CIR)  do
aquaviário,  além  da  lotação  autorizada  da  embarcação  por  convés  e  os  telefones  da
Capitania/Delegacia/Agência da área de jurisdição;

- As embarcações, cujo eixo propulsor possa vir a ser acessível aos passageiros, deverão
ser  providas  com proteção do  eixo  propulsor,  a  fim de  impedir  contatos  acidentais  com o
mesmo;

- É proibido o transporte de passageiros fora dos locais adequados e aprovados para esse
fim, bem como não é permi do o transporte de carga, juntamente com passageiros, no mesmo
convés;

- A prancha de acesso às embarcações de passageiros deve ser provida de balaustres,
com pelo menos um metro de altura, para prover a necessária segurança aos passageiros e
tripulantes;

- A tripulação de embarcação de transporte de passageiros deverá estar devidamente
uniformizada e portando crachá de iden ficação com foto, nome e função;
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- Apenas as embarcações homologadas para mar aberto ou área 2 podem trafegar nas
áreas 2 definidas no item 0102, restrito aos períodos diurnos, devendo os Comandantes dessas
embarcações observarem atentamente as recomendações previstas o item 0639 da NORMAM-
02/DPC (precauções contra emborcamentos);

-  As  embarcações  de  turismo  náu co  e  transporte  de  pessoal,  com  mais  de  20
passageiros  e  singraduras  superiores  a  duas  horas  devem  relacionar  todos  os  passageiros,
nominalmente, com iden dade e telefone para contato, mantendo uma cópia a bordo e outra
em terra; e

-  As  embarcações  que  desejarem  realizar  saídas  noturnas,  deverão  prover  uma
embarcação de apoio, no mínimo com a mesma capacidade de lotação e de pron dão para
eventuais socorros.

0533 - EVENTOS MARÍTIMOS ENVOLVENDO MOTOS AQUÁTICAS

Para  a  realização  de  eventos  náu cos  ou  passeios  em  grupo  com  motos  aquá cas,
deverão ser adotadas as seguintes regras especiais, em complemento às orientações con das
na NORMAM-03/DPC:

- Os eventos só poderão ocorrer durante o dia, permanecendo proibido o tráfego de
motos aquá cas entre o pôr e nascer do sol e deverá ser apresentado à CPM, DelCFrio ou
AgSJBarra  dados  para  a  realização do evento,  bem com um plano logís co  e  um plano  de
navegação, quando aplicável;

- durante o percurso, deverá ser man da uma distância segura entre as embarcações,
com o obje vo de evitar colisões e para que haja tempo de resposta em manobra;

- durante o evento, poderão ser realizadas ações de Inspeção Naval. As embarcações não
devem  ficar  aglomeradas,  impedindo/dificultando  a  movimentação  da  equipe  de  Inspeção
Naval, bem como comprometendo as regras de tráfego e a segurança da navegação;

- é terminantemente proibida a realização de manobras radicais ou quaisquer pos de
acrobacias durante o percurso;

- não é permi da a navegação dentro dos duzentos metros da linha de base, respeitando
o distanciamento com relação aos banhistas;

- os par cipantes deverão fazer uso do Colete Salva-Vidas, Classe V;
-  para  todos  os  eventos,  as  motos  aquá cas  deverão  dispor  de  autonomia  de

combus vel  suficlente  para  chegar  ao  seu  des no  ou  fazer  paradas  para  abastecimento.
fazendo constarem  em plano  logís co.  Está  proibido o  abastecimento  no  mar,  bem com o
acondicionamento de bombonas de combus vel, inclusive nas embarcações de apoio; e
- as motos aquá cas deverão empreender velocidade compa vel com o estado do mar e com as
condições de manobrabilidade da embarcação.

Em grupos  entre  cinco  e  vinte  motos aquá cas,  será  obrigatória  a  comunicação  do
evento para a CP, DL ou AG, com dez dias de antecedência, por meio do Grupo de Atendimento
ao  Público  (GAP),  informando  o  número  de  par cipantes,  números  de  inscrição  das
embarcações,  habilitação dos  seus  condutores,  des no,  local  e  horário  de  saída  e  retorno.
Reitera-se que não é permi da a navegação dentro dos duzentos metros da faixa de praia.

Em  grupos  acima  de  vinte  motos  aquá cas,  os  organizadores  deverão  realizar  a
comunicação do evento para a CP, DL ou AG por meio do Grupo de Atendimento ao Público
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(GAP) e seguir as seguintes regras:
-  até quinze  dias  antes  do evento,  os  organizadores  deverão entregar  à  CP/DL/AG a

relação contendo o número de inscrição das motos aquá cas, habilitação dos seus condutores e
os nomes dos demais par cipantes;

- plano de navegação contendo: local e hora de par da,  derrota  prevista, pontos de
arribada e local e hora es mada de chegada;

- plano logís co informando: apoio de terra, pontos de remoção de feridos, pontos de
remoção para equipamentos avariados e, se for o caso, pontos de reabastecimento;

- a comunicação entre a embarcação de apoio e a organização deverá ser realizada via
transceptor VHF marí mo nos canais designados pelo serviço móvel marí mo;

- dispor de uma embarcação de apoio, adequadamente iden ficada com bandeira ou
adesivada com a palavra APOIO, para cada vinte motos aquá cas par cipantes. As embarcações
deverão ser guarnecidas por pessoal devidamente habilitado, devendo ainda dispor a bordo de
um  médico/paramédico/enfermeiro  e  um  guarda-vidas.  Essas  embarcações  deverão  ser
classificadas  para,  no  mínimo,  navegação  interior  dois  e  capacidade  para  rebocar  as
embarcações apoiadas; e

- as embarcações de apoio deverão dotar os seguintes equipamentos: transceptor VHF
marí mo (resistente a água IPX7) - poHT (portá l), um aparelho de localização satélite GNSS -
Handheld (portá l), um rastreador pessoal VU Satélite com serviço a vo e telefone celular.
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CAPÍTULO 6
 

VIAS NAVEGÁVEIS DA JURISDIÇÃO 

SEÇÃO I 

CONDIÇÕES DE NAVEGABILIDADE, SINALIZAÇÃO NÁUTICA E NAVEGAÇÃO 

0601 - VIAS NAVEGÁVEIS CARTOGRAFADAS 

Não há nas áreas de jurisdição desta Capitania (CPM), Delegacia da Capitania dos Portos
em Cabo Frio (DelCFrio) e da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (AgJSBarra),
vias navegáveis interiores cartografadas.

 0602 - VIAS NAVEGÁVEIS NÃO CARTOGRAFADAS DA CPM, DELCFRIO E AGSJBARRA

Segue abaixo  tabela  contendo as  vias  navegáveis interiores  não cartografadas,  desta
Capitania. Recomenda-se que tais vias somente sejam inves das com o perfeito conhecimento
local.

As vias navegáveis receberão a seguinte classificação, nas tabelas abaixo:
A - rios com mais de 2,10 m de profundidade em 90% dos dias do ano; e
B - rios com 1,30 a 2,10 m de profundidade em 90% dos dias do ano.

Os rios navegáveis em cada jurisdição são os seguintes:
1) CPM

Nome do Rio Condição de
Navegabilidade Sinalização Extensão

Navegável
Calado
Médio

Carta
Náu ca Class.

Paraíba  do Sul  (entre
Cantagalo e Itaocara) Restrita Não possui 36 km 1,50 m Não possui B

Pomba Restrita Não possui 15 km 1,50 m Não possui B
São João Restrita Não possui 10 km 1,50 m Não possui B
Macaé Restrita Não possui 8 km 1,50 m Não possui B

2) DelCFrio

Nome do Rio Condição de
Navegabilidade

Sinalização Extensão
Navegável

Calado
Médio

Carta
Náu ca

Class.

Paraíba do Sul (entre
Carmo e Sapucaia) Restrita Não possui

Variável  de
acordo com
a  época  do
ano

Variável de 
acordo com 
a época do 
ano

Não
possui B

3) AgSJBarra

Nome do Rio Condição  de
Navegabilidade

Sinalização Extensão
Navegável

Calado
Médio

Carta
Náu ca

Class.

Paraíba do Sul (entre 
S. J. da Barra e 
Cambuci)

Restrita Não possui 130 km apro-
ximadamente

Variável  de
acordo  com
a  época  do
ano

Não
possui B
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Itabapoana Restrita Não possui 100 km apro-
ximadamente

Variável  de
acordo  com
a  época  do
ano

Não
possui B

Lagoa de Cima Restrita Não possui 18km  aproxi-
madamente

Variável  de
acordo  com
a  época  do
ano

Não
possui B

0603 - REGRAS NA NAVEGAÇÃO INTERIOR

Para a navegação interior no território nacional devem ser aplicadas as Regras Especiais
para  Evitar  Abalroamento  na  Navegação  Interior  (RIPEAM)  e  o  con do  no  Capítulo  11  da
NORMAM-02/DPC.

0604 - RESTRIÇÕES À NAVEGAÇÃO

O calado médio pode variar, devido ao processo de assoreamento que ocorre em certos
trechos dos rios e de acordo com as condições pluviométricas em determinadas épocas do ano,
que ainda poderão influenciar a extensão navegável dos rios e a área das represas citadas.

 0605 - DEVER DE INFORMAÇÃO

Alerta-se que os Comandantes e mestres das embarcações devem comunicar ao Agente
da Autoridade Marí ma do primeiro Porto que demande, qualquer irregularidade dos auxílios à
navegação e qualquer imprecisão, obstáculo ou estorvo à navegação que encontrar, bem como
acidentes ou fatos da navegação ocorridos com o seu navio ou embarcação. Quando se tratar
de  irregularidade  dos  auxílios  à  navegação  e  qualquer  imprecisão,  obstáculo  ou  estorvo  à
navegação,  a  comunicação  poderá  ser  efetuada  por  FAX  (21)  2189-3210  ao  Centro  de
Hidrografia da Marinha (CHM), conforme o anexo constante dos folhetos quinzenais de Avisos
aos Navegantes, in tulado “COLABORAÇÃO DOS NAVEGANTES E USUÁRIOS”.

0606 - INFRAÇÕES

A inobservância das regras e normas do tráfego aquaviário, estabelecidas pela Lei no

9.537, de 11 de dezembro de 1997 - Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), por seu
Regulamento - Decreto no 2.596/1998 (RLESTA), pelas Normas emi das pela Autoridade Marí -
ma (NORMAM) ou pela presente NPCP, sujeita o autor material da infração - tripulante, propri-
etário, armador ou preposto de embarcação, pessoa sica ou jurídica à penalidade de multa,
suspensão, cancelamento de Cer ficado de Habilitação e demolição de obras e benfeitorias. 

As penalidades de “multa e demolição de obras e benfeitorias” poderão ser cumuladas
com qualquer das outras. 

A re rada de tráfego/apreensão de embarcação é medida administra va, que pode ser
aplicada liminarmente para salvaguardar a vida humana no mar, a segurança da navegação e a
prevenção da poluição hídrica.
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 SEÇÃO II

OBRAS, DRAGAGENS E EXTRAÇÃO MINERAL

0607 - OBRAS EM VIAS NAVEGÁVEIS

Esta  Capitania,  a  DelCfrio  e a AgSJBarra,  em suas áreas de jurisdicação, avaliarão os
pedidos e a execução de obras sob, sobre e às margens das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB)
e promoverá a emissão de parecer no que concerne ao ordenamento do espaço aquaviário e à
segurança  da  navegação,  sem  prejuízo  das  obrigações  aos  demais  órgãos  competentes,
incluídos os ambientais. 

Qualquer  reforma em obras  ou equipamentos  deverá  ser  precedida  de  par cipação
formal à Capitania, Delegacia ou Agência, que avaliará a necessidade da realização de novo
processo de autorização, dependendo do seu vulto. 

As manutenções podem ser executadas independente de comunicação formal, desde
que não implique em alteração na obra ou equipamento com parecer favorável, devendo ser
tomadas medidas de segurança adequadas à execução.

A avaliação será feita mediante requerimento do interessado e o pagamento de taxas
administra vas,  caso  aplicável.  Estando  a  documentação  de  acordo  com  as  Normas  da
Autoridade  Marí ma para  Obras,  Dragagens,  Pesquisa  e  Lavra  de  Minerais  sob,  sobre  e  às
Margens  das  Águas  sob  Jurisdição  Nacional  (NORMAM-11/DPC),  a  critério  da  Capitania,
Delegacia ou Agência, o interessado será convocado para a realização de inspeção no local da
obra. 

Todas as despesas decorrentes desta inspeção correrão por conta do interessado. 
A inspeção deverá ser efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a par r da

data em que o interessado conheceu a convocação. 
Caso haja indisponibilidade, por parte do requerente, para a execução da inspeção no

prazo determinado, o requerimento poderá ser indeferido. A NORMAM-11/DPC estabelece os
procedimentos que devem ser adotados pelos interessados em obter o parecer da Marinha do
Brasil, necessários à autorização da obra junto aos órgãos competentes.
 
0608 - BARRAGENS E ECLUSAS 

Em  consonância  com  os  aspectos  legais  previstos  no  item  0332  das Normas da
Autoridade  Marí ma  para  Auxílios  à  Navegação (NORMAM-17/DHN),  o  interessado  no
estabelecimento, alteração ou cancelamento de sinais afetos a balizamento de uso restrito ou
des nados à demarcação de perímetro de segurança nas proximidades de usinas hidroelétricas,
deverá observar e cumprir o estabelecido no item 0408 da Norma supracitada. Para tanto, o
responsável deverá requerer seu pleito à Capitania, Delegacia ou Agência com jurisdição sobre o
local.

0609 - DRAGAGEM

A CPM, DelCfrio ou AgSJBarra, observada a NORMAM-11/DPC, autorizará a a vidade de
dragagem  em  sua  área  de  jurisdição,  após  a  obtenção,  pelo  empreendedor,  do  respec vo
licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental competente. O interessado deverá cumprir,
ainda,  o  previsto  na  NORMAM-17/DHN  e  nas  Normas  da  Autoridade  Marí ma  para
Levantamentos Hidrográficos (NORMAM-25/DHN).
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0610 - EXTRAÇÃO DE MINERAIS
 

 Para obtenção de parecer da CPM, DelCFrio ou AgSJBarra, o interessado as a vidades
de extração de mineral deverá cumprir as orientações con das na NORMAM-11/DPC.

0611 - ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÁUTICOS 

As Administrações dos Portos e Terminais de Uso Priva vo (TUP), os navegantes e de-
mais seguimentos da comunidade marí ma que fazem uso de documentos náu cos, ao obser-
varem quaisquer  alterações nas  áreas  navegáveis,  deverão informá-las à  CPM,  DelCFrio  ou
AgSJBarra,  com jurisdição sobre o local, para que sejam avaliadas e transmi das à Diretoria de
Hidrografia e Navegação (DHN) conforme as Normas específicas para o assunto.
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ANEXO A

CARACTERÍSTICAS DOS PORTOS E TERMINAIS

- TERMINAL DE IMBETIBA

O Porto Engenheiro Zephyrino Lavanère Machado Filho está situado no município de
Macaé, a 182 km da capital no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. A área faz divisa com as
cidades de Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, ao Norte; Rio das Ostras e Casimiro de
Abreu, ao Sul; Trajano de Moraes e Nova Friburgo, a Oeste; e com o Oceano Atlân co, a Leste.
A carta náu ca 1507 da DHN representam o porto e seus acessos.

CAIS E PÍER:

O Porto Engenheiro Zephyrino Lavanère Machado Filho é cons tuído por 3 (três) píeres
com as seguintes caracterís cas:

Extensão: 90 m por píer Largura: 15 m
Profundidade: 9 m
Número de berço por píer: 2 (dois) para embarcações de no máximo 121 (cento e vinte e um) 
m de comprimento.

DOLFINS, DUQUES D’ALBA, PONTES DE ATRACAÇÃO E BOIAS (QUANTIDADES):

Duas bóias luminosas, a saber:
Boia Luminosa IMBETIBA Nº 1 - NRORD 2180
Boia Luminosa IMBETIBA Nº 3 - NRORD 2184
Farolete Imbe ba - NRORD 2188

CANAL DE ACESSO SUL:
Comprimento: 960 m
Largura: 190 m
Profundidade máxima: 8 m

CANAL DE ACESSO NORTE:
Comprimento: 960 m
Largura: 190 m
Profundidade máxima: 9 m

BACIA DE EVOLUÇÃO:
Dimensões: 4,0 km2
Profundidade máxima: 9 m

CAPACIDADE:
Estacão de Tratamento de Agua: 6.000 m3

Oleo Diesel Marí mo: 4.500 m3

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE ARMAZENAGEM:
Pá os de Pré-embarque: 7.037 m2

Pá os de Desembarque: 7.040 m2

Pá o para Estacionamento de Veículos: 700 m2
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Área da Balança: 125 m2

Galpão de Materiais de Combate à Poluição: 50 m2

Área de Embalagem e Conteinerização: 675 m2

Estação de Fluidos: 2.100 m2

EQUIPAMENTOS:
Equipamentos para movimentação de cargas:
01 Guindaste com capacidade de 80 t
01 Guindastes com capacidade de 150 t
01 Guindaste com capacidade de 300 t (por chamada)
01 Empilhadeira com capacidade de 12 t
01 Empilhadeiras com capacidade de 10 t
01 Caminhão truck de 10 t
04 Cavalos mecânicos com carreta po prancha alta de 27 t
01 Cavalo mecânico com carreta po prancha alta de 60 t
01 Bote de alumínio com motor

PRINCIPAIS MERCADORIAS:
Contêineres não padronizados;
Tubos;
Granéis líquidos (Água, Óleo Diesel, Fluidos de Perfuração / Completação);
Amarras; e
Torpedos.
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- PORTO DO FORNO

Localizado na Enseada dos Anjos, no município de Arraial do Cabo, no litoral norte do
Estado do Rio  de Janeiro,  o  Porto  do Forno é  especializado em cargas  e  granéis  sólidos  e
administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP).

As cartas náu cas DHN 1503 e 1508 representam o porto e seus acessos, devendo as
embarcações observarem o “ROTEIRO COSTA LESTE”, bem como, as informações divulgadas
nos Avisos aos Navegantes.

O cais é protegido por um molhe de enrocamento de pedras, com duzentos e vinte metros
de  comprimento,  aproximadamente,  o  qual  oferece  perfeitas  condições  de  abrigo  às
embarcações que demandam o porto.

O Porto possui dois cais, sendo o primeiro, cais dos Duques d’ Alba com cem metros de
extensão e o segundo, o cais do Sal, com 200 metros de extensão. Esse é cons tuído de uma
prancha de concreto pré-moldada, avançada de seis metros, em relação ao alinhamento das
estacas an gas.

O Porto dispõe ainda de três berços de acostagem, um no cais dos Duques d’ Alba e dois
no cais do Sal.

- PORTO DO AÇU

O Porto do Açu é um empreendimento desenvolvido pela empresa Prumo Logís ca, que
oferece soluções de infraestrutura para o setor de Óleo e Gás. Instalado em São João da Barra,
no Norte Fluminense, o Complexo Portuário do Açu foi projetado com base no conceito porto-
indústria. Ele conta com um Distrito Industrial em área con gua, além de uma retroárea para
armazenamento dos produtos movimentados.

COMPOSIÇÃO DO PORTO:

TERMINAL 1:
1 - T-ORE; e
2 - T-OIL.

TERMINAL 2:
1 - T-MULT;
2 - INTERMOOR;
3 - NOV;
4 - FLEXIBRAS;
5 - B-PORT;
6 - TECMA; e
7 - DOME.
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DESCRIÇÃO DO TERMINAL T-1

Terminal  offshore com uma ponte  de  acesso  de 3  km de extensão,  5  píeres  para
movimentação de minério de ferro (T-ORE) e petróleo (T-OIL).

CANAL DE ACESSO

O canal de acesso do T1 do Porto do Açu é monovia, permi ndo a entrada ou saída de
apenas um navio por vez. Possui 10 milhas náu cas de comprimento (cerca de 18.560 metros),
280 metros de largura, 24,50 metros de profundidade mínima na maré zero e aponta para a
direção SE-NW (105° - 285°).

BACIA DE EVOLUÇÃO
Com diâmetro de 800 m, permite giro seguro dos navios de entrada/saída, indo/vindo

dos berços Leste/Oeste do T-ORE e berços Norte/Central/Sul do T-OIL.

AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO
O  Projeto  de  Sinalização  Náu ca  do  T1  compreende  um  conjunto  de  28  boias

ar culadas semissubmersíveis, detalhadas na Lista de Faróis, estabelecidas com o propósito de
orientar todos os navios em trânsito no canal de acesso e bacia de evolução até os berços, além
de contar com mais 9 faroletes para a sinalização das estruturas  do terminal  (píer,  berços,
quebra-mar e ponte de acesso).

1  -  T-ORE  - Terminal  operado  pela  Ferroport,  des nado  exclusivamente  à  exportação  de
minério de ferro.  O Terminal  possui 2  berços (Leste e Oeste) para  carregamento de navios
graneleiros do porte CAPESIZE.

2  -  T-OIL -  Terminal  operado  pela  Oil  Tanking,  des nado  ao  transbordo  e  exportação  de
petróleo cru.  O Terminal possui três berços de atracação, denominados Norte, Central e Sul,
cada um com 132 metros de comprimento, localizado em um cais de aproximadamente 1,4 km
de comprimento e 24 metros de largura mínima. Os berços Norte e Central são projetados para
navios po VLCC e o Sul para SUEZMAX.

DESCRIÇÃO DO TERMINAL T-2

Terminal  onshore instalado no entorno do canal interno, que conta com vários TUP
dedicados à movimentação de cargas diversas, tais como contêineres; carga geral;  carga de
projeto;  granéis  líquidos  e  sólidos;  e  equipamentos  e  suprimentos  diversos  para  apoio  à
indústria de óleo e gás, dentre outros, ao longo de aproximadamente 13 km de cais (quando
100% das obras es verem concluídas).

CANAL DE ACESSO
O canal de acesso está localizado a leste dos molhes norte e sul do T2, e se estende por

aproximadamente  2,5  MN  (cerca  de 4.630  metros),  apresentando  pelo  menos  300,0  m de
largura  e  14,5  metros  de  profundidade  no  nível  de  redução da  carta  náu ca,  alinhado na
direção Sudoeste - Nordeste (240° - 060° verdadeiros).

O canal interno tem formato de “L”, desde a entrada dos molhes até o fundeadouro
interno  n°  11,  sendo  a  bacia  de  evolução  localizada  a  sul  do  Terminal  TMULT  (ponto  de
inflexão).  Dos molhes  até  essa  bacia,  com 500,0  metros  de diâmetro,  o  canal  interno  tem
aproximadamente 2.663 metros de comprimento na direção leste <> oeste, sua porção mais
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estreita 270,0 metros de largura e sua menor profundidade igual a 14,50m. Após essa bacia de
evolução,  o  canal  segue  na  direção  norte  <>  sul  com  comprimento  aproximado  de  3.721
metros, 120,0 metros de largura em seu trecho mais estreito e profundidade mínima de 10,0
metros, até o seu final, no fundeadouro n° 11.

BACIAS DE EVOLUÇÃO
O Canal Interno do T2 conta com duas (2) áreas para manobra de embarcações:
- A primeira bacia de evolução está localizada dentro da área abrigada formada pelos

molhes norte e sul, limitados ao norte e ao sul por estes, a leste pela entrada do Canal Interno e
a oeste pela sua con nuidade em direção aos TUP do T2. Esta área possui 700,0 metros de
diâmetro, com profundidade de 14,5 metros.

-  A segunda bacia de evolução está localizada adjacente ao Terminal  TMULT,  a sul
deste. Esta área conta com diâmetro de 500,0 metros e profundidade de 14,50 metros.

1 - TERMINAL MULTICARGAS (T-MULT)
Terminal  operado  pela  Porto  do  Açu  Operações  S.A.,  des nado  à  movimentação  e

armazenagem de carga geral, graneis, líquido e sólido e containers. O Terminal conta com 500
metros de cais reto construído.

2 - TERMINAL INTERMOOR AÇU
Terminal  operado  pela  Intermoor  do  Brasil  Serviços  Offshore  de  Instalação  Ltda.,

des nado ao apoio de operações da indústria de óleo e gás. O Terminal conta com 90 metros
de cais próprio construído.

3 - TERMINAL NOV
Terminal  operado  pela  NOV  Flexibles  Equipamentos  e  Serviços  Ltda.,  des nado  à

movimentação de tubos flexíveis u lizados pela indústria de óleo e gás. O Terminal conta com
210 metros de cais construído.

4 - TECHNIP FMC FLEXIBRAS
Terminal  operado pela Flexibrás Tubos Flexíveis  Ltda.,  des nado à movimentação de

tubos flexíveis u lizados pela indústria de óleo e gás.

5 - TERMINAL B-PORT
Terminal operado pela Brasil Port Logís ca Offshore e Estaleiro Naval Ltda., des nado ao

apoio  de  operações  da  indústria  de  óleo  e  gás,  bem  como  à  realização  de  reparos  em
embarcações.  Dimensões máximas no cais Serão 535 metros de cais reto, 9 dársena cobertas
de 25,0 x70,0 m e uma dársena coberta para operação com heavy li  de 30,0 x 80,0 m.

6 - TERMINAL DE COMBUSTÍVEIS MARÍTIMOS DO AÇU (TECMA)
Terminal  operado  pela  BP  -  Prumo,  dedicado  ao  fornecimento  de  combus veis

marí mos. O Tecma está localizado na margem esquerda (sen do mar) do canal interno do
Terminal Sul (T-2) do Complexo Portuário do Açu (Porto do Açu), e se caracteriza por conter
dois berços de atracação descon nuos.

7 - TERMINAL OSX/DOME
Terminal operador pela OSX Construção Naval/DOME, des nado para prover serviços de

gestão  de  integridade  e  modernização  de  embarcações  e  equipamentos,  contemplando,
inclusive,  a  fabricação  de  spools,  estruturas,  módulos  e  skids,  além  de  serviços  de  apoio
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logís co, tanto à indústria  offshore como às demais empresas instaladas no Porto do Açu. O
Terminal conta com 150 metros de cais construído.
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ANEXO B

DECÁLOGO DE SEGURANÇA

1 - VIGIE O NAVIO E A CARGA
É dever de todo Comandante zelar  pela carga e adotar as medidas de precaução para a

completa  segurança  do  navio,  bem como das  a vidades nele  desenvolvidas,  exercidas  pela
tripulação ou outras pessoas a bordo, sob pena de infração prevista na Regulamentação da Lei
de Segurança do Tráfego Aquaviário e nas normas emi da pela Autoridade Marí ma.

Toda a tripulação deverá cooperar na vigilância, em seu próprio interesse, comunicando ao
Oficial de Quarto qualquer a vidade suspeita.

2 - ILUMINE O NAVIO E SEU COSTADO
Mantenha o navio iluminado, principalmente o costado do lado do mar e convés em toda a

extensão; use refletores de grande potência. A má visibilidade dificulta a ação de fiscalização,
cons tuindo-se em fator favorável às a vidades ilícitas. Não se esqueça do preconizado pelas
regras no 2 e 30 do RIPEAM.

3 - ESTABELEÇA COMUNICAÇÕES PARA APOIO EXTERNO
Instale,  sempre  que  possível,  uma linha  telefônica  que  seja  de  fácil  acesso  ao  vigia  ou

tripulante de serviço. As Autoridades do Porto mantém um serviço permanente de combate à
criminalidade. Peça auxílio pelo telefone.

A Capitania dos Portos de Macaé, a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio e a
Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra mantêm escuta permanente no Canal 16
do VHF. Além dessas estações, as Administrações Portuárias e a Pra cagem também mantêm
escuta permanente nesse canal.

Estas estações poderão encaminhar o pedido de auxílio às autoridades competentes.

4 - CONTROLE OS ACESSOS À CARGA E AOS COMPARTIMENTOS HABITÁVEIS
A  Câmara  do  Comandante  é  um  dos  principais  obje vos  dos  assaltantes  que  buscam

dinheiro e as chaves-mestra dos demais compar mentos habitáveis, para realizarem saques de
objetos de valor de uso pessoal da tripulação e equipamentos náu cos existentes na ponte. Os
camarotes e demais compar mentos habitáveis devem ser man dos trancados à chave, sempre
que seus ocupantes encontrarem-se ausentes.

A  carga  só  será,  normalmente,  objeto  de  roubo  ou  furto,  se  os  marginais  verem
conhecimento  prévio  do  seu  conteúdo,  por  meio  de  informações  colhidas  por  pessoas
inescrupulosas que têm acesso ao conhecimento de embarque, ou mesmo por contatos prévios
da pros tuição com os tripulantes. Procure es var os conteineres com cargas valiosas de forma
a obstruir os seus tampões de acesso. Isole os meios de acesso ao navio e também os acessos
às suas áreas internas, criando uma única via de entrada e saída pelo portaló, garan ndo seu
controle através do vigia ali postado.

5 - MANTENHA AS VIGIAS FECHADAS
Vigias abertas podem cons tuir-se em fácil acesso a hábeis malfeitores: deixe-as fechadas

com os grampos passados sempre que se ausentar. Procure manter, também, os acessos às
áreas internas trancados, garan ndo o controle de entrada e saída por meio do vigia de portaló.
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6 - NÃO DEIXE OBJETOS DE VALOR EXPOSTOS
Procure reduzir as oportunidades de roubo, removendo todos os equipamentos portáteis

que não estejam em uso, para seus locais de guarda. Objetos de valor expostos es mulam a
prá ca de furto por “oportunidade”; guarde-os em local trancado e seguro.

7 - MANTENHA AS ESCADAS RECOLHIDAS
Nos fundeadouros e no porto, dificulte o acesso mantendo içadas as escadas de portaló e de

quebra-peito. No porto, somente deixe arriada a escada de portaló pelo bordo do cais.

8 - EM CASO DE ASSALTO
I - não hesite em soar o sinal de alarme geral do navio em caso de ameaça de assalto;
II - procure manter iluminação adequada para ofuscar permanentemente os oponentes, no

caso de tenta va de subida de estranhos pelo costado;
III - dar o alarme, através de contato rádio VHF - Canal 16, para os navios das proximidades;

a eficácia de socorro pela Polícia Federal depende do alarme antecipado;
IV - usar alarmes sonoros com apitos intermitentes e visuais como holofotes e sinalizadores

náu cos;
V  -  se  adequado,  para  proteger  as  vidas  de  bordo,  e  sob  inteira  responsabilidade  do

Comandante,  use  medidas  para  repelir  a  abordagem,  como  uso  de  holofotes  de  grande
potência  para  ofuscamento  dos  agressores  ou  mesmo  guarnecendo  jatos  d’água  ou
sinalizadores náu cos contra áreas de abordagem; e

VI - não realize atos de heroísmo.

9 - MANTENHA OS VIGIAS CONTRATADOS SOB CONTROLE DO OFICIAL DE QUARTO
Exija um bom serviço dos vigias. Faça-os iden ficar todo o pessoal que entra e sai do navio.
Recomende que a tripulação colabore com o controle. Não permita que o vigia se ausente

do portaló, salvo se subs tuído por outro vigia ou tripulante.

10 - COMUNIQUE À POLÍCIA FEDERAL QUALQUER OCORRÊNCIA RELATIVA A FURTO, ROUBO
OU ASSALTO

As ocorrências envolvendo roubo ou assalto, tanto de carga quanto dos valores e objetos do
navio  ou  tripulantes,  devem  ser  comunicadas  à  Polícia  Federal  para  as  providências  legais
per nentes.

Essas  informações  possibilitarão,  ainda,  o  estudo  das  medidas  a  serem  adotadas  para
prevenção e combate a esses crimes, contribuindo para garan a da segurança da tripulação e
do navio.
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ANEXO C

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CALADO MÁXIMO RECOMENDADO
 

1 - INTRODUÇÃO
Conduzir  uma  embarcação  com  um  determinado  calado  em  local  com  uma  dada

profundidade  é,  fundamentalmente,  um  problema  de  navegação,  cuja  resolução  cabe  ao
Comandante. Para tal, deve munir-se de todas as informações e auxílios possíveis, bem como
adotar os procedimentos que a boa técnica recomenda.

Dessa forma, não é suficiente estar com um calado menor que a profundidade de um dado
local para nele se passar com segurança. Há que ser considerada a velocidade, a largura do
canal, a tença, o estado do mar e as possíveis alterações de densidade da água, que podem
causar variações de calado e/ou alterações na manobrabilidade  do navio.

Considerando que as caracterís cas dos Portos nacionais e de seus acessos variam muito, o
mesmo ocorrendo com as reações das embarcações em função de suas formas, carga, calado e
propulsão, torna-se di cil a fixação de um parâmetro único que estabeleça uma folga mínima
segura entre o calado e a profundidade. 

Para tal, esta Capitania promoverá sempre que necessário reuniões com representantes das
administrações  dos  Portos  e  Terminais,  associações  ou  empresas  de  pra cagem,  firmas  de
dragagem  e  de  ba metria  e  outras  organizações,  da  MB  ou  não,  conforme  a  situação.  A
Administração  do  Porto  ou  Terminal  fixará,  com  base  na  documentação  per nente  ou  no
consenso  ob do,  os  limites  sob  a  responsabilidade  de  cada  administração  para  efeito  de
divulgação  dos  calados  máximos  recomendados,  nos  acessos  e  berços,  e  velocidades  de
trânsito.

As informações de dragagem e balizamento deverão ser divulgadas quando for o caso. O
Capitão dos Portos definirá os trechos onde tais responsabilidades couberem à MB com base na
Segurança da Navegação. 

 
2 - VARIÁVEIS A CONSIDERAR

Uma  vez  estabelecidas  as  áreas  de  responsabilidade  de  cada  Administração  Portuária,
deverão ser realizados os estudos necessários ao estabelecimento de um valor de "fator de
segurança" a ser recomendado aos navegantes. 

Nesses estudos deverão ser consideradas as variáveis empíricas a seguir discu das:

a) Naturezas do Fundo
Fundos sólidos, como rocha e coral,  tendem a causar maiores danos aos navios, bem

como a tornar mais  di cil  os desencalhes.  Em compensação,  fundos de lama fluida podem
admi r  calados  maiores  que  a  profundidade,  na  ausência  de  outros  fatores  de  risco
(normalmente, camadas de lama fluida de densidade inferior a 1,2 Kg/l não são consideradas
nas ba metrias).

Os Fatores de Segurança (% da profundidade) recomendados em função do fundo
são: 

- Lama macia - 2,6%;
- Areia - 5,0%; e
- Pedra - 8,0%.
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b) Incertezas da Área
Informações de ba metria desatualizadas, variações de densidade da água, seja em razão

de chuvas, seja por predominância de rios ou marés, e movimento dos sedimentos no leito são
fatores que, com base no conhecimento local, devem ser considerados e a eles atribuído um
percentual equivalente à incerteza.

c) Movimentos Provocados pelo Mar
As vagas causam movimentos ver cais nos navios que devem ser levados em conta. Para

um estado do mar três (3) na Escala Beaufort, os seguintes valores devem ser considerados:
- Área Abrigada (águas interiores protegidas de vagas e vento dominantes) - 3,3%;
- Área Normal (águas interiores que sofrem alguns efeitos do mar alto) - 6,6%; e
- Área Desabrigada (águas subme das ao embate direto do mar) - 13,3%.
Normalmente, a presença de condições de mar acima de três (3) Escala Beaufort deve

resultar em cuidados adicionais do navegante, onde a altura das vagas deve ser considerada.
 

d) Efeito SQUAT
É a tendência de um navio em movimento aumentar o seu calado e adquirir um trim de

proa, reduzindo a lâmina d'água sob sua quilha, o que dependerá da sua velocidade, sendo
mais acentuado quando navegando em águas rasas, podendo se tornar crí co para a sua
segurança. 

Os seguintes valores aproximados de fator de segurança devem ser considerados:
Velocidade 4 nós = 1,5%;
Velocidade 6 nós = 3,3%;
Velocidade 8 nós = 6,0%; e
Velocidade 10 nós = 9,3%.
Dessa maneira,  a  recomendação  de  um fator  de  segurança para  compensar  o  efeito

SQUAT deverá estar relacionado com uma velocidade de evolução.
 

3 - INTEGRAÇÃO DAS VARIÁVEIS
Dificilmente, ainda que em um mesmo porto e seus acessos, poder-se-á estabelecer um

fator  único  de  segurança,  sem que  isso  resulte  em limitações  exageradas por  um lado,  ou
subdimensionadas por outro.

Dessa  forma,  os  fatores  de  segurança  e,  consequentemente  os  calados  máximos
recomendados,  devem  referir-se  a  pontos  específicos  dos  portos  e  seus  acessos  (nestas
Normas, tais recomendações serão sempre apresentadas na sequência em que o navegante
encontrará, quando vem do mar para terra).

Obviamente, os fatores de segurança avaliados para cada trecho significa vo da derrota do
navio, quando evoluindo para o porto, não serão necessariamente somados, mas integrados de
modo a dar ao navegante uma margem de segurança entre seu calado e a profundidade local, a
ser considerada na solução de seus problemas de navegação.  Nessa  integração,  devem ser
muito consideradas a experiência local, as boas normas existentes e a casuís ca de acidentes.

 
4 - CALADO RECOMENDADO

O calado máximo recomendado para cada trecho considerará a aplicação do fator de segu-
rança à profundidade do local e poderá ser calculado com base na seguinte fórmula: Cmr =
(P+M) – (P+M) x FS, onde:

Cmr = calado máximo recomendado;
P = profundidade do local reduzida ao nível de redução;
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M = altura da maré no momento , ob da da tábua de marés; e
FS = decimal do fator de segurança.

5 - RESPONSABILIDADE
De acordo com a alínea  c,  do parágrafo  5,  do  Ar go 33,  da  Lei  no 8.630/1993,  cabe à

Administração do Porto, sob coordenação da Autoridade Marí ma, estabelecer e divulgar os
calados máximos recomendados em função dos levantamentos ba métricos efetuados sob sua
responsabilidade.

O calado máximo recomendado não se cons tui em uma limitação operacional no trecho
navegado,  não  significando  uma  proibição  formal.  Entretanto,  sua  não  observação  será
considerada no julgamento de eventuais acidentes marí mos, da mesma forma que qualquer
outro ato de imprudência, negligência ou imperícia.
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ANEXO D

MODELO DE MAPA DE PLATAFORMAS

MAPA DE PLATAFORMAS 

QTD UNIDADE MARÍTIMA Tipo Local
Coordenada geográfica

Afretador
Contato do
Afretador

Armador
Contato do

Armador
Contato da
PlataformaLa tude (S) Longitude (W)
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